
Internkontrollsystem for 
bedriftsgodkjenning f-gass

Internkontrollsystem er gratis 
for medlemmer av NOVAP og 
NOVAPgodkjente forhandlere.

For tilgang til internkontroll-
systemet, fyll ut avtalen på 
baksiden og send dette til 
novap@novap.no.

Alle bedrifter som arbeider med varmepumper og kuldeanlegg må være godkjent

        Søknad om bedriftsgodkjenning sendes til Isovator.
        NOVAPs internkontrollsystem er et vedlegg til søknaden.
        Internkontrollsystemet må være synlig i bruk før det sendes inn.
        Bedriftene må selv legge inn datablader på utstyr og kuldemedier som benyttes.

Norsk Varmepumpeforening
Postboks 2843 Tøyen, 0608 Oslo

Telefon: 22 80 50 30
E-post: novap@novap.no

novap.no
varmepumpeinfo.no
varmepumpekonferansen.no

Pris for internkontrollsystem 
er kroner 2 500.



Avtale for bruk av internkontrollsystem utviklet av NOVAP og VKE

Internkontrollsystemet skal brukes av den bedriften som har fått tillatelse til dette gjennom en 
skriftlig avtale med NOVAP eller VKE.

Denne avtalen inngås mellom ansvarlig person (AP) og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) eller 
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi (VKE).

Dette er en personlig avtale mellom den personen som får bruksretten til internkontrollsystemet 
og utvikler. Den personen som underskriver avtalen er ansvarlig for at avtalen overholdes.

AP har ansvar for:

Dersom AP’s arbeidsforhold hos bedriften avsluttes, skal bedriften sørge for at fornyet avtale 
inngås.

DETALJER OM BRUKEREN AV INTERNKONTROLLSYSTEMET

        Vi er ikke NOVAPgodkjentforhandler, men ønsker å søke om dette og motta 
        internkontrollsystemet som en gratis medlemsfordel. (www.novap.no/bli-godkjent-forhandler)

    
NOVAP      AP sign

Firma:

Firma e-post: Faktura e-post:

Org. Nummer:

Komplett adresse:

Daglig leder: E-post adresse:

Ansvarlig person (AP): E-post adresse:

Norsk Varmepumpeforening
Postboks 2843 Tøyen, 0608 Oslo

novap.no
varmepumpeinfo.no
varmepumpekonferansen.no

        Nei takk, vi ønsker ikke å motta informasjon om kurs og seminarer fra NOVAP.

Telefon: 22 80 50 30
E-post: novap@novap.no

For å få tilgang til internkontrollsystemet må AP underskrive denne avtalen. Som medlem i NOVAP 
eller VKE vil dette være en gratis medlemsfordel. For bedrifter som ikke er medlem av NOVAP eller 
VKE er prisen for å få tilgang til systemet kr. 2 500 eks. mva.

1.   at hele eller deler av innholdet i internkontrollsystemet, ikke blir kopiert og distribuert.
2.   at internkontrollsystemet tilpasses den virksomheten som skal bruke det.
3.   at internkontrollsystemet ikke blir benyttet av andre personer enn de som er tilknyttet 
       bedriften eller organisasjonen som ansvarlig person tilhører.


