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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Sertifikatnummer:
10000356580-MSC-NA-NOR

Første sertifikat gyldig fra:
29 september 2020

Gyldig:
29 september 2020 - 28 september 2023

Med dette bekreftes at ledelsessystemet ved

Storvik AS
Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Norge
med enheter som i vedlegg

er funnet å være i overensstemmelse med standarden Ledelsessystemer for miljø:
ISO 14001:2015

Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester:
Leveranse av tjenester og produkter til prosessindustrien;
- Fabrikasjon, drift, vedlikeholdstjenester og modifikasjon av mekaniske 
konstruksjoner og installasjoner.
- Vedlikeholdstjenester og modifikasjon av elektrotekniske installasjoner og 
automasjonsanlegg.
- Ingeniør- og konstruksjonstjenester, prosjektledelse og leveranse av 
flerfaglige entrepriser. 
- Design, produksjon,  materialadministrasjon, markedsføring og salg av 
støpejern og stålprodukter.
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Vedlegg til sertifikat

Storvik AS
Følgende enheter omfattes av sertifiseringen:

Navn Adresse Sertifikatomfang
Storvik AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra,

Norge
Leveranse av tjenester og produkter til 
prosessindustrien;
- Fabrikasjon, drift, 
vedlikeholdstjenester og modifikasjon 
av mekaniske konstruksjoner og 
installasjoner.
- Vedlikeholdstjenester og modifikasjon 
av elektrotekniske installasjoner og 
automasjonsanlegg.
- Ingeniør- og konstruksjonstjenester, 
prosjektledelse og leveranse av 
flerfaglige entrepriser.
- Design, produksjon, 
materialadministrasjon, markedsføring 
og salg av støpejern- og stålprodukter.

Storvik AS, avd. Kristiansund Omagata 124, 6517 Kristiansund, 
Norge

Leveranser av tjenester og produkter til 
prosessindustrien;
- Ingeniør- og konstruksjonstjenester, 
prosjektledelse og leveranse av 
flerfaglige entrepriser.

Storvik AS, avd. Mosjøen Havnegata, 8663 Mosjøen, Norge Leveranse av tjenester og produkter til 
prosessindustrien;
- Vedlikeholdstjenester og modifikasjon 
av mekaniske konstruksjoner og 
installasjoner.
- Vedlikeholdstjenester og modifikasjon 
av elektrotekniske installasjoner og 
automasjonsanlegg.
- Ingeniør- og konstruksjonstjenester, 
prosjektledelse og leveranse av 
flerfaglige entrepriser.
- Markedsføring og salg av støpejern- 
og stålprodukter.

Storvik Iceland Eyrartröð 18, 220, Hafnarfjörður, 
Island

Leveranser av tjenester og produkter til 
prosessindustrien;
- Ingeniør- og konstruksjonstjenester, 
prosjektledelse og leveranse av 
flerfaglige entrepriser.
- Design, materialadministrasjon, 
markedsføring og salg av 
støpejernsprodukter.

 


