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Prisdryss på Sommerseminar, Norges
største fagseminar om helse, miljø og
kjemikalier
Under festaftenen på Tønsberg-bedriften EcoOnlines Sommerseminar delte
IT-bedriften tirsdag kveld ut tre ulike priser til bedrifter som har utmerket seg
i arbeidet med, og om, farlige kjemikalier. De tre prisvinnerne er Valvoline,
Forsvaret ved Rena tekniske verksted (RETV) og VG.
Prisene som ble utdelt var:

•

EcoOnline Publisher Award

•

EcoOnline Archive Award

•

EcoOnline Media Award

Valvoline vant EcoOnline Publisher Award for sitt ajourhold av firmaets
sikkerhetsdatablader, kvaliteten på informasjonen som finnes i de, og
deklareringsgraden inn mot produktregisteret.
RETV vant EcoOnline Archive Award fordi 100% av sikkerhetsdatabladene
deres er risikovurdert, at informasjonen i sikkerhetsdatabladene benyttes,
internopplæringen i virksomheten, samt deres holdning til
stoffkartotekarbeidet som et verktøy for forebygging.
VG vant EcoOnline Media Award for avisens mange artikler som tar opp
problemstillinger med kjemikalier, i alle dets former. Avisen har dessuten
skapt reaksjoner fra politisk hold om temaet, som en følge av sine artikler.
Vel 300 deltakere var tilstede under prisutdelingen. Sommerseminar går over
to dager med deltagere fra industri, handel, offentlig virksomhet og ulike
interesseorganisasjoner. På seminaret foredrar flere av landets autoriteter
innen kjemikalier og kjemikalielovgivning, og aktører fra ulike sektorer gir
demonstrasjoner av hvordan lovgivningen i praksis kan etterleves.

EcoOnline er et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre
håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom
som mulig.
Ved å gi virksomheter enkel tilgang til lovpålagt informasjon om kjemikalier,
deres farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, settes de i stand til å jobbe
forebyggende og hindre skader på mennesker og miljø.
Selskapet har 65 ansatte fordelt på kontorer i Tønsberg, Oslo, Gøteborg og
Helsinki.
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