
miljoogteknikk – Nr. 3 – mai 2018

Mengderegulerings-
spesialisten
Miljø og Fluidteknikk AS 
(MFT) utvikler og leverer 
produkter knyttet til 
regulering og behandling av 
regnpåvirket avløpsvann.
MFT er markedsleder når det 
gjelder mengderegulering 
og tilbakeslagssikring i 
avløpssystemet.
Selskapets teknologi 
beskytter bygninger 
og infrastruktur mot 
oversvømmelse og 
vannforekomster 
mot forurensning. 
Produktsortimentet spenner 
fra standardiserte produkter 
til skreddersydde løsninger.

Overvann –  
mengderegulering
«Våre produktkonsepter er 
beskyttelse mot overvann 
og forurensing. Konseptene 
vi lager skal i størst mulig 
grad hindre at regnvann 
skaper oversvømmelser og 
miljøforurensinger. Kort sagt 
er det en klimatilpasning vi 
egentlig holder på med - og 
kommunene er våre største 
kunder», sier daglig leder, 
Nils Aaby.

Hva er MFTs ambisjoner i 
det kommunale markedet?
«Være overalt – vi har 

kunder i hele Norge. Vi er 
spesielt tilstede i de største 
kommunene. De kommuner 
som legger til grunn VA-
normer ønsker vi å påvirke 
med vårt produktprogram.»

Miljø og Teknikk 2019
«Kommunalteknisk messe er 
det store event’et for oss, og vi 
legger ned betydelige ressurser 
her. Vi var veldig fornøyd med 
besøket på standen vår sist 
(2016) og håper på minst like 

stor oppslutning på denne 
messen.
Vi jobber med noen 
nyheter som vi kommer til å 
presentere på Miljø & Teknikk 
i 2019. Uten å kunne si for 
mye nå – kan vi vel si at det 
går i smart teknologi.»

Spisskompetanse – 
mengde regulering & 
overvann
«Kundene skal forbinde 
oss med spisskompetanse 

på mengderegulering 
og tilbakeslagssikring 
i avløpssystemet. Vår 
kompetanse er sterkt 
preget av vår tyske deleier – 
Umwelt- und Fluid-Technik 
(UFT) som er et ledende 
internasjonalt selskap 
innen sektoren «Storm 
Water Management» og 
står bak en rekke patenter 
som gjenspeiler vårt 
produktprogram» avslutter 
daglig leder, Nils Aaby.

Miljø og Fluidteknikk AS er med for 9. gang på kommunalteknisk messe. Klar til å presentere pro-
duktnyheter er fra venstre: Nils Aaby, daglig leder og Emil Krogstad Bjørnås, salgsingeniør.

MFT tverroverløp - prefabrikkert partikkelavskillende overløp.

Daglig leder .............................................. Nils Aaby

Omsetning 2016 .................................... 9.070.000

Driftsresultat 2016 ................................. 329.000

Antall ansatte ........................................... 4
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