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Direktoratet for mineralforvaltningmed Bergmesterenfor Svalbard(DMF)har mottatt
søknadom driftskonsesjonetter § 43 i Lovom erverv og utvinning av mineralressurser
(mineralloven)fra RekefjordStone AS(org.nr.990 734 836), datert 21.11.2014.

TELEFON+ 47 73 90 46 00
E-POSTmail@dirmin.no
WEBwww.dirmin.no
GIRO7694.05.05883

Søknadsdokumenter
inkl. driftsplan er tilgjengeligepå DMFsin hjemmeside:
http://www.dirmin.no/ under «Sakertil høring». Høringsinstansene
kan få tilsendt
papirutgaveav søknadenved forespørsel.

SWIFTDNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON+4779 02 12 92

Høringsfristener 6. desember2016.
Søknaden
RekefjordStoneASsøkerom driftskonsesjonfor steinbruddet«RekefjordVest»i
Sokndal kommune(gnr.82bnr. 3). Uttaket liggerpå en halvøymellom Rekefjordog
Nordfjord. RekefjordStoneAShar drevet uttaket siden2007,og foretaket driver også
uttaket «RekefjordØst»som liggerpå den andre sidenav Rekefjorden.
Uttakene har blitt drevet siden1960/1970 - tallet og beggeuttakene omfattes av
reguleringsplanen«Industriområdet Rekefjord»(planid.1991001,vedtatt av
kommunestyret18.6.1991og godkjentav Miljødepartementet13.4.1992).Planenhar
senereblitt revidert, senest1.9.2010(for RekefjordØst).Reguleringsplankart
og
bestemmelsersamt endringsvedtak(2010)ligger som vedleggtil driftsplanen.
Reguleringsplanensdokumenterfinner dere på Sokndalkommunesinehjemmesider.
Omsøktkonsesjonsområde
for RekefjordVestfølger reguleringsplanens
formålsgrense
for «industri/steinbrudd» (sedokumentet«Vedleggtil høring»s 7, «tegning2»).
Uttaksområdetut gjør ca. 260 dekarog totalt uttaksvolumeter beregnettil å være
8 100 000 m3 masse.Årlig uttak er anslått til å være350.000m3 masse.
I RekefjordVesttas det ut stein i form av blokk, pukk og grusav bergartenAnortositt.
Uttatt massebenyttessom tilslagsmaterialetil betong og asfalt, den groveremassen
brukestil kystsikring,moloer og dekkingav kabler i Nordsjøen.Ferdigvarene
eksportereshovedsakeligtil Europa.

Søknad fra Rekefjord Stone AS om driftskonsesjon for Rekefjord Øst er også nå på
høring (sak 14/00493), se DMF sin hjemmeside: http://www.dirmin.no/ under «Saker
til høring».
DMFs behandling av søknaden
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
DMF er konsesjonsmyndighet i saker med samlet uttak av mineralforekomster på mer
enn 10 000 m³ masse og et hvert uttak av naturstein.
DMF sender søknadene, inkludert driftsplaner, på høring til aktuelle høringsinstanser
jf. forvaltningslovens § 17. Dette vil normalt være grunneier og andre kjente
rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på
naboeiendommer som kan bli berørt samt kommunen(e), fylkeskommunen og statlige
forvaltningsorgan.
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak.
Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal
gis legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si om
prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig
forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved
vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på:
•
•
•
•
•

Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsliv og samfunnsliv
Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift
De miljømessige konsekvenser av utvinning
Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området

Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det normalt vilkår til denne, jf. mineralloven §
43. Vilkår omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.
Nærmere om høringsuttalelsene
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven.
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan,
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reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges
særlig vekt ved vår vurdering.
DMF ber kommune og fylkesmann informere om tiltaket berører naturmangfold,
herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, samt konkrete forslag til
avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes.
Søk i naturbase viser at det er registrert naturtypen gammel boreal lauvskog i den
nordlige delen av foreslåtte konsesjonsområde. Lokaliteten heter Immersteinfjellet
nord og er svært viktig (verdi A). Det er registrert en rekke arter av nasjonal
forvaltningsinteresse i tilknytning til naturtypen. Eksempelvis praktlav – sårbar (VU),
samt flere nær truede arter. Vest for foreslåtte konsesjonsområde er det registrert
makrellterne – sterkt truet (EN).
I sjøområdene sørøst og sørvest for foreslåtte konsesjonsområde er det registrert
naturtypene grunne strømmer, større tareskogforekomster og skjellsand. Lokalitetene
er av svært viktig eller viktig verdi.
DMF ber kommune og fylkesmann om å opplyse om det er forhold som må hensynstas
for å ivareta naturtypene og artene i området.
DMF ber fylkeskommunen informere om det foreligger kjente kulturminner som kan
bli berørt av uttaket, herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning,
samt konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes.
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte
parter som ikke står på adresselista.
Innsendelse av høringsuttalelser
Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 6. desember 2016 på e-post til
mail@dirmin.no eller ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke.
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et
sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Thomas Furunes

Una Kyrkjebø

seniorrådgiver

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikkje handskrivne signaturar.
Saksbehandlar: Una Kyrkjebø
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Mottakarar:
Sokndal kommune
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland
Ove Trygve Nordfjord
Rolf Ben Nordfjord
Judith Oline Vikestad
Jostein Bengt Elle
Berit Midbøe Kopperud
Thor Arne Stormo
Leiv Kåre Rosengren
Einar Skandsen
Thor Skandsen
Inge Vinterstø Tønnesen
Lisbeth Ehnebom Tønnesen
Anne Karin Mathiesen
Jan Arild Hegdal
Ingve Vold
Jonas I. Vold
Sidsel Margrethe Salvesen
Arnt Olav Klippenberg
Edda Tengesdal
Helge Sivertsen
John Olav Hegdal
Arnfred Brandsberg
Jan Ove Sæstad
Gerny Konstanse Andersen
Forretningsutvikling AS
Kate E. H. Christiansen
Dalane Energi IKS
Kystverket Vest

Gamleveien 20
Postboks 130 Sentrum
Postboks 59, Sentrum
Årstadveien 35
Bergåsveien 13
Myrveien 4
Immerstein
Kvamsrindo 9
Immerstein
Hillevågsveien 43
Veslefrikkveien 49
Opalveien 13 A
Tothammer 7
Tothammer 7
Postboks 147
Hedalsvegen 2400
Roskliå 51
Jadarvegen 9
Nygaten 1
Nygaten 1
Postboks 2058
Sjarkveien 7
Kleivan 20
Kvamsrindo 7
Svartamyrveien 9
Postveien 126
Postboks 2058
Kapellveien 22
Postboks 400
Postboks 1502

Kopi til:
Rekefjord Stone AS

Rekefjord

4380 HAUGE I DALANE
4001 STAVANGER
4001 STAVANGER
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4016 STAVANGER
4315 SANDNES
4318 SANDNES
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4381 HAUGE I DALANE
3528 HEDALEN
4365 NÆRBØ
4365 NÆRBØ
4370 EGERSUND
4370 EGERSUND
5504 HAUGESUND
4374 EGERSUND
4380 HAUGE I DALANE
4380 HAUGE I DALANE
4374 EGERSUND
4317 SANDNES
5504 HAUGESUND
4319 SANDNES
4379 EGERSUND
6025 ÅLESUND

4380 HAUGE I DALANE
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