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Høring av søknad om ny permanent tillatelse til Norscrap Karmøy AS 

Statsforvalteren ber om uttalelse knyttet til søknad fra Norscrap Karmøy AS. Vi ber om 
opplysninger om spesielle forhold mv. som bør tas hensyn til ved behandling av søknaden. 
 
Frist for uttalelser er 17.04.2022.  
 
Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Norscrap Karmøy AS datert 13.01.2023 og 
08.03.2023. Det søkes om permanent tillatelse etter forurensingsloven til mottak av metallskrap, EE-
avfall og enkelte typer farlig avfall.    
 

Kort redegjørelse om virksomheten: 
Lokasjon: Gnr/Bnr.: 73/106. Sundvegen 464, 4250 Kopervik, Karmøy kommune. 
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall. 
Tillatelse: Midlertidig utslippstillatelse gitt 12.09.2019, siste endret 01.09.2022, med tillatelsesnummer: 
2019.0714.T. Gjeldende tillatelse er tilgjengelig på norskeutslipp.no.  
Utslipp: Ingen prosessutslipp. Vil forekomme støy, og utslipp av overvann til sjø. 
Det søkes om: Ny permanent tillatelse, samt mottak av enkelte typer farlig avfall, og håndtering av EE-
avfall og kjøretøy/anleggsmaskiner.  
 

Bakgrunn for saken 
Norscrap fikk midlertidig tillatelse med økte rammer og innskjerpet krav i 2019. Dette ble gjort for å 
se om virksomheten kunne motta og håndtere økte mengder metallskrap samtidig som strengere 
krav til drift og utslipp ble overholdt. Midlertidig tillatelse har blitt forlenget grunnet pandemi og 
saksbehandling.  
 
Det ble i 2021 søkt om tillatelse til å kunne behandle kjøretøy utenfor retursystemet (anleggsmaskiner) 
og mellomlagre EE-avfall, og senere søkt om å kunne motta og mellomlagre enkelte typer farlig avfall. 
Det vises til høring av 07.12.2021. Denne saken ble satt på vent, slik at saken om permanent tillatelse 
kan behandles samtidig. Mottatte uttalelser fra sist høring vil også tas med i vår vurdering av saken.  
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Søknaden fra Norscrap Karmøy 
Norscrap Karmøy søker om ny permanent tillatelse. Ny søknad inkluderer: 
1. Søknad om endret rammevilkår: 

• Total ramme for mottak av returmetaller på 21 300 tonn/år. 
• Mottak og behandling av 1 000 tonn/år kasserte kjøretøy (utenfor panteordningen), slik som 

anleggsmaskiner,  
• Mottak og behandling av inntil 500 tonn EE-avfall per år.  
• Mottak og mellomlagring av farlig avfall. Økt mottak av blybatteri fra 100 til 200 tonn per år, 

samt mottak og mellomlagring av lysstoffrør og småbatterier.  
 

Omsøkte endret, og videreførte rammer er samlet i tabell: 
Avfallsfraksjon  Årlig mottak Mellomlagring 
Returmetaller 21 300 5 000 tonn 

1 000 tonn komplekst 
EE-avfall 500 tonn 100 tonn 
Anleggsmaskiner/Kasserte kjøretøy uten retursystem 1 000 tonn  

Blybatteri (7092) 200 tonn  25 tonn 
Transformatorolje (7012) 50 tonn 1 tonn 
Lysstoffrør (7086) 10 tonn 2 tonn 

Farlig avfall 

Småbatterier (7093) 10 tonn 2 tonn 
 

2. Videreføring av følgende krav fra midlertidig tillatelse: 
• Driftstid forblir mandag – fredag kl.  07:00 – 16:00.  
• Samme krav for lasting av båt utover normal driftstid.  

 
3. Tiltak for å redusere støy og utslipp til sjø: 

• Forbedret rensing av overvann - se søknadens vedlegg 3, 13 og resipientundersøkelse. 
• Nye støyreduserende tiltak – se søknadens vedlegg 2 og 12 for støykartlegging og tiltak.  

 
 

Statsforvalterens merknader 
Søknaden vil behandles i henhold til forurensingsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter 
forurensingsloven.  
 
Statsforvalteren har vurdert at Norscrap Karmøy må innføre støyreduserende tiltak dersom det skal 
bli gitt permanent tillatelse. Norscrap Karmøy har gjennomført en støykartlegging og foreslår både 
byggetekniske og driftsmessige tiltak på anlegget, inkludert muligheten for støyskjerming hos mest 
berørte naboer. 
 
Statsforvalterens merknader til omsøkt tilleggsaktivitet: 
- Kjøretøy/anleggsmaskiner: slik håndtering reguleres i avfallsforskriften kapittel 4 da dette 

kapittelet også gjelder kjøretøy uten pant.  
- EE-avfall: mellomlagring og behandling er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1.  
- Farlig avfall: farlig avfall er regulert i avfallsforskriften kapittel 11, hvor det stilles minimumskrav til 

lagring. Det blir også krav til finansiell sikkerhet for lagring av farlig avfall. 
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Offentlig høring 
Søknaden med vedlegg vil legges ut på Statsforvalteren i Rogalands nettsider: 
https://www.statsforvalteren.no /nn/Rogaland/Hoyringar/. 
 
Uttalelser fra interesserte sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, 
eller til: sfropost@statsforvalteren.no med referanse 2021/12201.  
 
Frist for uttalelser er 17. april 2023.  
 
 

Kommunal uttale 
Kommunens uttalelse bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er 
utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen. Kommunen bes 
innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en finner dette 
nødvendig.  
 
Frist for kommunal uttale er 17. april. 2023. 
 
Vi ber også om at saken blir lagt ut på kommunens egne nettsider.  
 
 
Med hilsen 
 
Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.) 
fagleder forurensing 

  
 
Elisabeth Time Ellingsen 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 

1 Søknad om tillatelse - Norsrcap Karmøy 13.01.2023 og 08.03.2023 
 
 
Kopi til: 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger 
FISKARLAGET VEST Slottsgaten 3 5003 BERGEN 
JOVIKA VELFORENING c/o Herman Holgersen Jovikvegen 

47 
4276 VEAVÅGEN 

NATURVERNFORBUNDET 
HAUGALANDET 

c/o Ineke de Resende Karinaåsen 
41 

5545 VORMEDAL 

NORSCRAP KARMØY AS Postboks 31 3301 HOKKSUND 
HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS Diktervegen 8 5538 HAUGESUND 
RAGN SELLS AS AVD HAUGESUND Postboks 453 1471 LØRENSKOG 
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