


















Norscrap Karmøy AS 
V/ Jan Egil Stølsvik 
Sundvegen 464 – 4250 KOPERVIK 
Postboks 31 – 3301 HOKKSUND 
 
Statsforvalteren i Rogaland 
Miljøvernavdelingen 
Postboks 59 
4001 STAVANGER 
 
 
Søknad til mottak og behandling av EE-avfall og sanering av landbruk og 
anleggsutstyr under tak : 
 
 
 
Norscrap Karmøy søker herved om å motta, mellomlagre under tak, og videresende EE avfall 
til godkjent behandlingsanlegg. Vi ønsker å søke om å motta inntil 500 tonn pr år. 
Bakgrunnen for dette er at mange av våre kunder og private genererer noe EE avfall hver. 
 
Vi håndterer pr i dag EE avfall som vi sorterer ut av komplekst jernet som kommer inn, dette 
blir tatt ut, pakket og sendt til godkjent behandlingsanlegg. 
 
Norscrap Karmøy vil i tillegg søke om å få behandle ee avfall på Norscrap Karmøy sitt 
gjenvinningsanlegg på Sundveien 464 Karmøy. 
 
Vi mener at å behandle mye av ee avfallet som i dag blir transportert over store avstander til 
østlandet for å behandles der er ikke en bærekraftig løsning hverken for miljøet eller økonomi. 
. 
 
Mye av dette ee avfallet er det svært lite miljøsanering på og kan deretter gå i skip til 
fragmenteringsverk til Bergen, noe som er en miljømessig mye bedre løsning. 
 
Behandling/miljøsanering vil utføres iht avfallsforeskriften. Farlig avfall vil fjernes og 
behandles iht avfallsforskriften. 
 
Alt EE-avfall skal håndteres med forsiktighet slik at miljøskadelige komponenter ikke 
frigjøres under håndtering på anlegget, og all behandlig skal skje under tak. 
 
Risikovurdering : All sanering vil som nevnt foregå innendørs på fast dekke tilknyttet 
oljeutskiller og renseanlegg. Lagring vil foregå under tak, altså ee avfallet holdes tørt under 
hele prosessen inntil det er miljøsanert.  
 
 
 
 



 
 
 
Samtidig søker vi om å ta imot og miljø sanere landbruk og anleggsutstyr. Dette skal gjøres 
under tak på tett dekke tilknyttet oljeutskiller. Den beste miljømessig løsning er at dette 
utstyret blir miljøsanert på ett anlegg som vårt som har utstyr til å håndtere slikt og ikke ute på 
uegnede plasser. Vi kommer til å gjøre dette under tak , det vil bli brukt egnet suge/tappe 
utstyr, og væsker blir lagret på egnede tanker. Vi ønsker å kunne motta og sanere inntil 1000 
tonn av slikt utstyr. 
 
Totalt sett så er det en betydelig besparelse for det totale miljøet at dette ( EE-avfall og 
anleggsutstyr ) kommer inn i ett system,  
 
 
Karmøy 10 jan 2023 
 

Jan Egil Stølsvik (s) 
Daglig Leder 
Norscrap Karmøy AS 
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Prosedyren er utarbeidet for å begrense skadeomfanget ved brann og ulykker. Ansatte må omgående informere 
ledelsen om hva som har skjedd slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Se NK 2041 Instruks for behandling av 
dødsfall og skader/ ulykker. Det skal gjennomføres årlige beredskapsøvelser på brann og akutt forurensning.  
 
Bedriften er underlagt Lov om Brannvern. For å sikre at det blir minst mulig skader og røykutvikling ved eventuelle 
branner, har bedriften anskaffet eget brannutstyr.  
 
Daglig leder er ansvarlig for å umiddelbart varsle brannvesenet hvis det ikke er helt klart om branntilløpet kan slokkes 
av eget personell. Dersom de ansatte selv innser at ekstern assistanse trengs, skal de selv raskest mulig ringe rette 
instans i henhold til varslingsplan NK 2062. 
 
Ansatte skal forsøke, så langt det er forsvarlig mulig, å begrense omfanget av et alvorlig uhell (brann, utslipp etc). 
Hver ansatt har plikt til selv å trekke seg tilbake hvis kritiske situasjoner oppstår og ved større branntilløp skal alle 
møte opp ved hovedporten. Alle har også plikt til å hjelpe kollegaer hvis dette skulle være nødvendig. Til førstehjelp 
ved eventuelle andre ulykker, skal det til enhver tid være stasjonert førstehjelpsutstyr på flg. Steder: Garderobe, 
verksted container og metallhall.  
 
Uforutsette forurensninger kan forekomme. Den som oppdager store eller små utslipp eller annen form for 
forurensing, skal straks melde fra til formann eller administrasjon. Ved større utslipp skal også brannvesenet varsles. 
Ved mindre utslipp skal det straks settes i verk tiltak for å stoppe utslippet og fjerne det som måtte ha kommet ut. 
Ansvarlig personell skal til enhver tid påse at vi har absol eventuelt sagflis. Dersom det har vært brann og det er 
kommet en del brannvann i oljeutskilleren som kan være forurenset, skal det straks vurderes om oljeutskilleren må 
tømmes.  
 
Verst tenkelige scenarie hos oss er at en tankbil som skal levere diesel velter , eller at våre 2 lagringstanker blir skadet 
og all dieselen lekker ut, 2 x 5000 liter . Da har vi beredskap i form av at vi har tett plate m basseng og kan stoppe 
pumpene til oljeutskiller og kontakte Ragnsells for å få sugebil og suge opp dieselen. 
Det samme gjelder brann vann ved en eventuell brann.Vår sandfang med fall og vårt oppsamlings basseng rommer ca 
15000 liter. 
 
Kontroll av brannutstyret gjøres regelmessig og de ansatte skal straks ta del i eventuelt slokking. Vi har container med 
slanger som dekker hele plassen og når alle bygninger. Se kart over området, NK 2013-1 .I tillegg til dette er det 
brannslokningsapparater på følgende steder (se kart NK 2013-1  og egen liste): Brannslokningsapparat finnes på 
kontor, i vekta, verksted container og i metallmottak. Apparatene blir en gang i året kontrollert av firma, Antisimex 
A.S og ellers blir benyttede apparater umiddelbart sendt til etterfylling. Ansvarlig for at brannutstyr til enhver tid er 
operativt og førstehjelpsutstyr er på de oppgitte steder, er Driftsleder. 
 
Daglig leder er ansvarlig for å melde fra til Arbeidstilsynet dersom det oppstår arbeidsulykker med personskader. 
Arbeidsulykker med personskader skal registreres på eget formular som dokument i personalmappe. Dersom 
arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte 
varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet, se NK 2041A. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. 
Verneombud skal informeres. Dersom det skjer skader på 3. person event. 3. manns eiendom, skal ansatte varsle 
ledelsen og samme prosedyre følges, men Politi og Arb.tilsyn behøver ikke varsles. Avvik skal registreres og krav om 
event. erstatning skal fremmes ovenfor vårt forsikringsselskap. Det er også viktig at alle melder fra om nesten-ulykker 
slik at vi kan få registrert disse og kunne forebygge lignende hendelser i fremtiden. 
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Dette er underlagt brannvernloven, forurensningsloven og arbeidsmiljøloven. 
 
     AMBULANSE RING 113 
     BRANN RING  110 
     POLITI RING 112 
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A: Nytt dokument 12.06..2017 
B: Nytt innhold 12.11.2019 
C. Nytt innhold 12.02.2020 
 
 

PROSESSFLYTSKJEMA FOR NORSCRAP KARMØY AS 
NS-EN ISO 9001:2015/ NS-EN ISO 14001:2015 

 
 
               METALL 

 

VEIING
KVALITETS- 
KONTROLL
NK 2048A + 2002A
Svein Kåre - Malin

LAGER
HÅNDTERING
NK 2048A + 
2002A+2045A
Svein Kåre - Malin

CP1M

CP2M

CP3M

SALG
TRANSPORT
NK 2007A-2,2
NK 2002A
Morten - Svein

MOTTAK /LEVERING
AV JERN OG 
METALLER

NK 2048A+2002A
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 REGISTRERING AV KRITISKE PUNKT (CP) 
 
 
CP1M  

1. Gjøres feil ved veiing, kan vekten det gjøres opp mot være bli feil.  Dette kan føre til at vi kan 
betale for mye eller for lite ved oppgjør for skrapet/ metallet som kommer inn til virksomheten. 
Kunden får da feil på sitt oppgjør, noe som igjen kan gå ut over kundetilfredsheten. 

2. Ved dårlig kvalitetskontroll kan vi kjøpe inn varer som er «over klassifisert», for eksempel CU 
(kobber) belagt jerntråd til CU (kobber) pris.  Det er her viktig å benytte magnet eller annet 
tilgjengeligutstyr for å påvise riktig kvalitet som igjen vil gi riktig verdi på metallet/ varen.  

 
CP2M – Kontrollpkt CP1M 

1. Det er viktig å holde varesorter som ser like ut, meget godt adskilt og behørig merket. Varene skal 
lagres ved siden av varesorter som er meget ulikt i utseende, slik at de ikke blandes ved utkjøring. 
Merking av de forskjellige produkter er av stor betydning for sikker god produksjon og at 
kvalitetsmålet for feilmargin er oppnådd.  

 
CP3M – Kontrollpkt CP2M 

1. For å oppnå riktige priser på produktene som kommer inn til virksomheten må selger og kjøper 
holde seg ajour med LME og Celsa priser. 

2. På grunn av å holde miljøbelastningen så lav som mulig er det viktig med logistikk og transport 
slik at opphopning av varer unngås og at mellomlagring forsøkes i størst mulig utstrekning å 
unngås. 
 

ADM – Kontrollpkt CP3M 
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Ved feil i noen av kontrollpunktene skal avviksskjema NK 2025B utfylles omgående og leveres til daglig 
leder. 
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         KJERNEPROSESSER OG STØTTEPROSESSER 
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Beskrivelse av Kjerne- og Støtteprosesser/ Styringsprosesser 
 
Bedriften har kartlagt våre kjerne- og støtteprosesser /styringsprosesser. Formålet med denne inndelingen 
er en identifisering av diverse aktiviteter som bedriften utfører for å nå våre fastsette mål både for kvalitet 
og miljø. 
 
Kjerneprosessene er delt opp i Marked (aktivitet: Kontakt med leverandører av materialer, 
markedsanalyser, innkjøp, frakt, lossing), Produksjon (mottak og bearbeiding av materialer, drift av 
anleggsmidler) og Leveranse (salg og opplasting). Dette er våre 3 hovedprosesser.  
 
Støtteprosesser som virker inn på disse kjerneprosessene våre er HMSK-arbeid (bruk av verneutstyr, 
beredskapsøvelser, kursing etc.), Kvalitetssystemet (ISO sertifikater med deres ledelsessystem for 
kvalitet og miljø, internkontroll, revisjoner, avviksregistrering, risikoanalyser), Administrasjon (innkjøp/ 
salg, markedsføring, kommunikasjon), Økonomi (kalkyler, investeringer, regnskapsanalyser), Regnskap 
(registrering av innkjøp/ salg, føring av bilag, lønn) og til sist Revisjon. I tillegg skjer en ekstern 
påvirkning på våre prosesser fra Kunder (krav, kontrakter, tilbakemeldinger) og Leverandører (krav, 
kontrakter, tilbakemeldinger) og div. Myndigheter (tillatelser, revisjoner, lover/ forskrifter og regler) samt 
naboer og andre nærliggende interesseorganisasjoner (jevnlig kontakt med naboer og andre 
interesseparter i nærområdet) 
 
Alle støtteprosessene virker inn på alle nivå av kjerneprosessene og instrukser og prosedyrer er etablert på 
de viktigste områdene for bedriften. Der det ikke er skrevet egne instrukser/ prosedyrer er det etablert 
gode innarbeide rutiner som de ansatte følger.  Det er hyppige møter/ kontakt med de ansatte slik at 
kommunikasjon internt i bedriften er ivaretatt begge veier. I tillegg er organisasjonsstrukturen nokså flat 
slik at vi har korte beslutningsveier.  
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Tiltaks 
nr. 

Oppgave 
 

Mål Tiltak Gjennomføres 
innen (dato) 

Ansvarlig for 
gjennomføring 

Close-out 
kontroll 

Avholde internmøte med alle ansatte, gjennomgang av 
relevant informasjon for bedriften. Det være seg trender i 
markedet samt relevante interesseparters tilbakemeldinger. 
  

Hver uke 
 

 

Daglig Leder 
 

 

 
 

ok 

Løpende oppdatering av driftsresultater, avvik, 
tilbakemeldinger fra kunder og annet  

Kontinuerlig 
 

Daglig leder 
 

 

 
 

ok 

1.  Oppfølging av HMSK-
systemet og innfrielse 
av alle nye 
parameterer i den nye 
tillatelsen av 12. 
september 2019. 

HMSK-systemet skal være 
oppdatert i forhold til eksterne 
krav og praktiske føringer. 

Løpende vurdering av at det er nok resurser til å 
gjennomføre produksjon o og oppfølging av HMSK-
systemet 

Kontinuerlig Daglig leder ok 

Gjennomføre vernerunder iht. egen plan Egen plan Daglig leder / Verneleder            ok 

Oppfølging av avvik. Kontinuerlig og i henhold til 
avvikets innhold og 
tidsfrister. 

Daglig leder ok 

2 Oppfølging av HMSK Alt arbeid som gjennomføres 
skal være i henhold til 
arbeidsmiljølovens krav. 

Gjennomføre årlig helseundersøkelse Utført innen nov. 2020 Daglig leder 
ok 

3 Sikre elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr 

 

Alt elektrisk opplegg skal være 
i orden og gjennomgått. Gjennomføre årlig kontroll ved autorisert elektriker. 

 

1. september 2020 Daglig leder ok 

4 Internkontroll av eget 
utstyr 

Alt utstyr skal til enhver tid 
være i orden 

Gjennomføre intern kontroll på eget utstyr. Egen plan og  
vedlikeholdsplan for de 
respektive maskiner og utstyr. 

Daglig leder ok 

5 Sikre utstyr Ingen usertifiserte maskiner 
skal nyttes i arbeid på bedriften 

Gjennomføre sertifisering/ kontroll/ årskontroll av maskiner 
og utstyr som krever kontroll/ sertifisering/ resertifisering.  
Oppdatert status av alle maskiner og kjøretøy ligger i 
aktivitetskalenderen som omhandler hele maskinparken. 

 

Kontinuerlig i forhold til 
produsenters krav og all 
dokumentasjon oppbevares i 
perm ”Kjøretøy og Maskiner” 
hos Driftssjef i lag med 
aktivitetskalenderen.   

Daglig leder  
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6 Ytre miljø Ingen utslipp til ytre miljø 

 

Gjennomføre målinger iht. konsesjon men for driftsåret 
2020 blir spillvannsprøvetakingen sett til 12 ganger pr. år. 
Samt at de andre kriterier som er sett i den midlertidige 
konsesjonen blir fulgt. Oppfølging i forhold til program er 
blitt utsatt som følge av Corona-restriksjoner. Bla. 
Rådgivende Biloger sitt arbeid. 

 

Egen plan NK 2065 

 

 

Daglig leder 

 

 

ok 

7 Ytre miljø For høyt utslipp på sink Norscrap Karmøy har  fine vannprøver bortsett i fra sink 
som stadig er noe for høyt, vi har satt i gang flere tiltak slik 
som mye soping av bedriftsområdet / nedstruping av flow 
inn til oljeutskilleren, og generell ryddighet. Tiltakene har 
så langt gitt noe men ikke ønsket effekt, men er enda under 
utprøving pr 300522. 

Egen plan NK 2065 Driftsleder. 
Pågående. 

8 Ytre miljø Få ned utslipp fra bedriften. Vi har som mål å få transportkostnadene ned ved at vi får 
maks last på bilene og at de i tillegg alltid kjører med 
henger for må redusere antall transporter. 

Kontinuerlig. Daglig Leder 
Daglig Leder 

9 Ytre miljø Få ned utslipp fra bedriften. Vi ønsker å få ned utslipp fra bedriften ved å skifte ut flere 
av maskinene til nye og mer miljøvennlige maskiner, i 
første omgang er det investert i en ny håndteringsmaskin og 
en maskin med saks, i tilegg har vi anskaffet en elektrisk 
truck. 

Kontinuerlig. Daglig Leder 
Daglig Leder 

10 Revisjoner Gjennomføring av interne og 
eksterne revisjoner 

Gjennomføring av interne og eksterne revisjoner i henhold 
tilrevisjonsprogram for 2020 

Egen plan NK 2065 Daglig leder 
ok 

11 Økonomi Bedriften skal være økonomisk 
i pluss 

Månedlige avregninger/ innrapporteringer til morselskapet Månedlig Daglig leder 
ok 

12 Varekvalitet «Null» reklamasjoner, og null 
utslipp. 

Kontinuerlig kontroll av materiale som bearbeides for å 
unngå feilleveranser. Dette gjelder inngående og utgående 
materialer. Skånsom behandling av innsamlet ee avfall og 
flere andre metalliske sammensetninger som bly,sink og 
kobberfraksjoner da dette kan gi miljøbelastning. 

Kontinuerlig prosess Daglig leder 
ok 

13 Kompetanse Ingen ansatte skal utføre arbeid 
de ikke har kompetanse til 

Gjennomføre opplæring og eventuell resertifisering av alt 
personell innenfor sitt arbeidsområde 

Egen plan i mappe for 
«opplæring/ kurs» 

Daglig leder 
ok 
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14 Kontinuerlige 
forbedringer 

Aktivt søke etter 
forbedringspotensialer. 

Gjennom internmøter/ tilbakemeldinger fra kunder og 
leverandører samt andre relevante parter skal de søkes etter 
forbedringspotensialer 

Kontinuerlig prosess Daglig leder 
ok 

15 Naboer/ nærliggende 
andre 
interesseorganisasjoner  

Gode og førnøyde naboer og 
andre interesseorganisasjoner 

Oppsøke naboer/ nærliggende andre interesseorganisasjoner 
og ha en åpen og konstruktiv dialog på hvordan bedriften 
blir oppfattet. Innspill, både negative og posetive blir 
dokumenterte i bedriften sitt system og handlingsprogram. 

En gang hvert halvår. Daglig leder 
ok 

16 Ledelsens 
gjennomgåelse 

Aktivt søke etter 
forbedringspotensialer. 

Sikre at ledelsessystemet for kvalitet og miljø er velegnet i 
forhold til bedriften og at inn/ utgangsfaktorer blir satt. 

En gang pr. år. Daglig leder 
ok 

17 Innkjøp Bedriften skal være en aktiv 
pådriver gjennom sine innkjøp 
til å redusere det totale 
miljøutslipp. 

Gjennom bedriftens  prosedyre for innkjøp, settes det krav 
til eksterne leverandører og produsenter å holde en 
dokumenterbar høy miljøstandard for sine produkter og 
tjenester. 

En gang pr. år. Daglig leder 
ok 

18 Policy Kommunisere utad at bedriften 
har en egen policy. 

Policy er oppslått i vektrommet samt at policyen er trykket 
opp og kan bli tilsendt på eventuell forespørsel. 

Kontinuerlig prosess Daglig leder 
ok 

 
 
Programmet godkjent av daglig leder (sign.):JES…………………Dato: 18 nov…2021……………………………… 



Måle og revisjonsprogram - HMSK for Norscrap Karmøy AS Dokument nr.: NK 2065H 
Utgave: G 
Godkjent av: JES 
Dato: 24.05.2022 
Side: 1 av  2 

 
 
INNLEDNING. 
 
Bedriften har fastsett revisjonsprogram for hvert år. Revisjonsprogrammet løper 
jevnlig utover kalenderåret med faste intervaller frem til oppfølgingsrevisjon eller 
sertifiseringsrevisjon. 
Revisjonsprogrammet skal ivareta kvalitet og miljømessige forhold til bedriften. 
Bedriften har fått en ny tillatelse (12.09.2019) med en midlertidig 
«overvåkingsperiode på 2 år før en endelig permanent tillatelse blir gitt med en 
varighet på 10 år. I den forbindelse vil virksomheten ha et utvidet prøveprogram og 
revisjon av program for utslippskontroll i henhold til punkt 3.2, 13.2 og 13.3 i den nye 
tillatelsen. I 2020 skal det blant annet tas en prøve hver måned av renset prosessvann, 
til sammen 12 prøver.  
På grunn av Covid – 19 i Norge så har deler av revisjonsprogrammet blitt betydelig 
forandret. Dette i samråd med Fylkesmannen i Rogaland. Det som også ble ett faktum 
var at tillatelsen ble midlertidig forlenget for enda ett år , fra 120921 og frem til 
120922, dette grunnet at vi kun hadde mottatt  ca 10 000 av den midlertidige 
tillatelsen på 20 000 tonn. Vi ligger an til må motta 20 000 tonn i 2022. 
 
Intern og eksternrevisjoner for 2022: 
 
Uke    1           Vernerunde/ protokoll (NK 2066) 
Uke    4 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 1 
Uke    7 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 2 
Uke    8 Formøte til ISO 9001:2015 & 14001:2015 sertifisering 
Uke    12 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 3 
Uke    16 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 4 
Uke    15          Internøvelse i for hold til akutt utslipp/forurensing. 
Uke    17 Revisjon av ISO 9001:2015 & 14001:2015 v KIWA. 
Uke    22 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 5 
Uke    22 Revisjon av ISO 9001:2015 & 14001:2015, 25. mai 2020 
Uke    25         Revisjon underleverandør. 
Uke    26 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 6 
Uke    24 Gjennomgang av ledelsessystemet for kvalitet og miljø samt 

vernerunde/ protokoll (NK 2000 og NK 2050-1)  
Uke    30 Spillvannsprøver iht. tillatelsen, prøve nummer 7 
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KART OVER BEDRIFTSOMRÅDET-NORSCRAP KARMØY AS 
 

DOK NR NK 2013-1 A 
UTGAVE: A 
GODKJENT AV: MLO 
DATO: 12.06.17 
SIDE: 1 AV 3 

  

 

 
 
 
KART OVER BEDRIFTSOMRÅDET-NORSCRAP KARMØY AS 
 

DOK NR NK 2013-1 A 
UTGAVE: A 



GODKJENT AV: MLO 
DATO: 12.06.17 
SIDE:  2AV 3 

  
1  Kontor/ WC/ Spiserom  
2  Vekt  
3  Metall - Lager  
4  Lysmast 14m høy  
  med 6x400W lys  
5  Salgsvarelager  
6  Oksygen/ Gass under trykk  
7   Propan/ Gass under trykk  
8   Parkering/ Kontainere  
9    Dieseltanker  
10 Sandfang kummer  
11  Brenneplass  
12  Parkering biler  
13  Skilt ISPS  
14  Port til ISPS område  
15 Brennevarer  
16 Klippe-varer  
17 Støyvegg høyde 8,5m  
18 Ferdig jern til utskipning  
19  Kompleks jern  
20  Pumpestasjon fra  
  sandfang til oljeutskiller  
21  Oljeutskiller  
22  Hall: Metall/ Verksted/ Lager  
23  Gjerdelinje  
24  Molo  
25  Laste Kai  
26  Kai  
27  Hele området er dekket  
   med 20cm betong  
28 Gassflasker til kontroll  
KART OVER BEDRIFTSOMRÅDET-NORSCRAP KARMØY AS 
 

DOK NR NK 2013-1 A 
UTGAVE: A 
GODKJENT AV: MLO 
DATO: 12.06.17 



SIDE: 3 AV 3 
  
 
29  Radioaktive målere  
30  Bildekk/ Matter  
31 Tom emballasje 
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Norscrap Karmøy AS 
V/ Jan Egil Stølsvik 
Sundvegen 464 – 4250 KOPERVIK 
Postboks 31 – 3301 HOKKSUND 
 
Statsforvalteren i Rogaland 
Miljøvernavdelingen 
Postboks 59 
4001 STAVANGER 
 
 
Tiltak for å begrense avfall: 
 
 
Avfallsmengden hos Norscrap Karmøy begrenser seg til det avfallet  som følger 
returmetallene inn til oss, i tillegg er det en liten andel løst avfall i 
returmetallene. 
Det blir i tillegg håndtert og levert olje fra oljeutskiller og oljeholdig slam fra 
sandfangkummer, og oljer fra drift og vedlikehold. 
 
Norscrap Karmøy har derfor beskjedne mengder avfall men kan redusere noe 
mengder i form av at vi informerer leverandørkunder om at løst avfall i 
returmetallene ikke er ønskelig. I tillegg kan vi bli flinkere å bruke opp igjen 
paller og pallekarmer da mye av returmetallene kommer inn på pall. 
 
 
 
 
 
 
 
Karmøy 10 jan 2023 
 

Jan Egil Stølsvik (s) 
Daglig Leder 
Norscrap Karmøy AS 
 



Norscrap Karmøy AS 
V/ Jan Egil Stølsvik 
Sundvegen 464 – 4250 KOPERVIK 
Postboks 31 – 3301 HOKKSUND 
 
Statsforvalteren i Rogaland 
Miljøvernavdelingen 
Postboks 59 
4001 STAVANGER 
 
Tiltak for å begrense støy med kostnader: 
 
Norscrap Karmøy har via Asplan Viak fått utarbeidet en grundig støyvurdering i 
oktober 2022. 
Støyvurderingen viser at ved normal drift er det 4 boliger som vil kunne få 
overskridelser av grenseverdien gitt i utslippstillatelsen. Her har Norscrap 
Karmøy sagt at bedriften vil si seg villig til lokal støyskjerming hvis det skulle 
bli nødvendig. 
I kapittel 4.5 i støyrapporten beskrives det en del støytiltak som vil kunne bedre 
støysituasjonen, flere av disse tiltakene vil også kunne forbedre bedriften sin 
drift så kost/nytte må ses på i en helhet. 
 
Containervegg mot Vedavågen : fungerer godt men slipper litt støy igjennom i 
gliper , her er det planlagt en tett betongvegg, kostnad kr 950 000.- 
 
Bingestruktur mot øst : ,12 meter høy og 60 meter lang med støyabsorberende 
midler på fjellvegg bak. Dette vil stoppe resonans støy som vil kunne bære over 
veggen langs Vedavågen. Bingene vil være en del av nytt anlegg, 
støybegrensing m matter kostnad kr 250 000.- 
 
Ny hall: innendørs arbeid med metall som «skramler mye» , eksempelvis 
aluminiums felg. Ny sorteringshall er en del av nytt anlegg så kostnaden er der 
uansett, men anslått til å koste ca 12 millioner inkludert renseanlegg m bygg. 
 
Arbeidsmetoder: Vi kommer til å ha fokus på å jobbe stillere fremover, ser også 
på støyskjerm inne på området rundt klipping av metall, i tillegg har vi fokus på 
å bytte ut hele maskinparken til en moderne og stillere maskinpark, (3 av 5 
maskiner er allerede byttet og er 2022 modeller) 
 
Karmøy 10 jan 2023 
 

Jan Egil Stølsvik (s) 
Daglig Leder 
Norscrap Karmøy AS 



Vannprøveresultat 2022 
 

Utslipps- 
komponent 

Konsen- 
trasjons- 
grense 
(mg/l) 

Resultat 
januar 
(mg/l)  

Resultat  
februar 
(mg/l) 

Resultat 
mars 
(mg/l) 

Resultat 
April 
(mg/l) 

Resultat 
mai 
(mg/l) 

Resultat 
juni 
(mg/l) 

Resultat 
juli 
(mg/l) 

Arsen (AS) 0,01 0,00354 0,00208 0,00127 0,000984 0,00356 0,00229 0,00259 
Bly (Pb) 0,05 0,0259 0,0138 0,0116 0,00691 0,0121 0,00504 0,00922 
Kadmium 
(Cd) 

0,005 0,000519 0,000596 0,000305 0,000237 0,000905 0,000341 0,000356 

Krom (Cr) 0,01 0,00311 0,00136 0,0009 0,0009 0,000939 0,00133 0,00157 
Kobber (Cu) 0,05 0,0511 0,0255 0,0435 0,0461 0,0281 0,0201 0,0242 

Kvikksølv 
(Hg) 

0,0001 0,0000313 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 

Sink (Zn) 0,01 0,296 0,387 0,297 0,332 0,297 0,173 0,157 
Jern (Fe) 2 1,49 0,674 0,406 0,788 0,640 0,534 0,697 
PCB7 0,001 0,000638 0,0000011 0,0000442 0,000004 0,000004 0,000004 0,0000112 
Suspendert 
stoff (ss) 

20 17 5 5 5 5 5 7 

C10-C40 
(olje) 

10 1,05 0,454 1,00 0,234 0,0809 0,185 0,957 

Surhetsgrad 
(pH) 

6,0-9,5 7,5 7,3 7,4 7,5 7,4 7,4 6,8 

         
         
         
         

 



 

 

Utslipps- 
komponent 

Konsen- 
trasjons- 
grense 
(mg/l) 

Resultat 
august (mg/l)  

Resultat  
september 
(mg/l) 

Resultat  
oktober 
(mg/l) 

Resultat  
november 
(mg/l) 

Resultat 
desember 
(mg/l) 

 Gjennomsnitt 2022  
= 

Arsen (AS) 0,01 0,00214 0,00279 0.00213 0.00553 0.00558  0,00287367 
Bly (Pb) 0,05 0,013 0,00745 0.00784 0.00454 0.00453  0,01016083 
Kadmium (Cd) 0,005 0,000775 0,000251 0.000331 0.000141 0.000117  0,00040617 

Krom (Cr) 0,01 0,0014 0,00162 0.00682 0.0026 0.00108  0,00196908 
Kobber (Cu) 0,05 0,0236 0,0115 0.0313 0.0148 0.0138  0,0278 

Kvikksølv (Hg) 0,0001 0,00002 0,00002 0.00002 0.00002 0.00002  0,0000209 

Sink (Zn)  0,179 0,0831 0.129 0.0792 0.0739  0,2069333 
Jern (Fe) 2 0,635 0,428 0,564 1,02 0,547  0,701916 
PCB7 0,001 0,0000064 0.00000365 0.00000565 0.00000365 0.00000505  0,0000609 
Suspendert stoff 
(ss) 

20 7,0 5,0 5,0 8,0 5,0  6,583 

C10-C40 (olje) 10 1,18 0.359 0.739 0.6 0.611  0,6208 

Surhetsgrad 
(pH) 

6,0-9,5 7,4 7,5 7,5 7,3 7,5  7,375 

         
         
         
         

Micrograms to Milligrams (μg to mg) converter | Weight conversion (rapidtables.com) 

0,1

https://www.rapidtables.com/convert/weight/mcg-to-mg.html


 

 

 

En av punktene til Norscrap Karmøy for å drive mer miljøvennlig og 
bærekraftig er å redusere antall tungtransporter inn til anlegg. 

 

Vi har investert i ny Euro 6 bil , mange nye containere og dermed hatt fokus på å redusere antall 
transporter i forhold til tonn inn/ut. 

 

Vi har hatt fokus på at vi skal få ned utslippene våre i forhold til transport , dette har vi tenkt at gjøres 
best ved å ha en moderne bilpark og få større tonnasjer pr lass. Bilene som kjører for oss er alle Euro 
6 biler og vi har redusert antall transporter kraftig med å bruke større og flere containere og å alltid 
bruke tilhenger i tillegg til bil, samt ha fulle lass. Vi har i tillegg alltid tomme containere til bytting slik 
at vi får en 1 veis transport. 

I 2019 hadde vi 1200 tungtransporter og 7867 tonn inn : 7867 tonn  delt på 1200 transporter 

 = 6,55 tonn pr lass. 

Vi har hatt 583 tungtransporter i 2020  og 8592 tonn inn. 8592 tonn delt på 583 transporter 

 = 10,1 tonn pr lass. 

 

I 2021 har vi hatt 1452 stk tungtransporter, og 17517 tonn inn. 17517 tonn delt på 1452 transporter 
=12,06 tonn pr lass. 

I 2022 har vi hatt 1664 transporter og 19700 tonn inn. 19700 tonn delt på 1664 transporter  

= 11,83 tonn pr lass. 

 

Så konklusjonen er at vi har effektivisert transporten kraftig med de tiltakene vi har satt i verk 
siden 2019. 
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