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LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker
Fullstendig navn/firma

Organisasjonsnummer

Rekefjord Stone AS

990 734 836

Postadresse

Postnummer

Rekefjord

Telefonnummer

+47 51476050

NO-4380
Mobiltelefon

+47 92211071

Sted

Land

Norge

Hauge i Dalane

E-postadresse

Hjemmeside

rsa@rekefjordstoneas.no

rekefjordstoneas.no

2. Opplysninger om området
Navn på uttaksområdet/uttaket

Uttaksområdets gårds- og bruksnummer

Kommune

Rekefjord Øst (Vallnes & Vedåsen)

81/01 & 80/02

Sokndal kommune

Størrelse på omsøkt areal (daa)

Anslag totalvolum uttak (m3)

Forventet årlig uttak (m3)

ca 450 daa

ca. 250.000 m3

9.400.000 m3

3. Opplysninger om forekomsten
3.1.

Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?

Grunneiers mineraler
Statens mineraler

3.2.

Drives det på forekomsten i dag?

3.3.

Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av
råstoffet):

Ja

Nei

Rekefjord Øst utvinner knust stein i form av blokk, pukk og grus av bergtypen Noritt.
Produktnavnet er Noritt og anvendes hovedsaklig som tilslagsmateriale til asfalt. Den grovere
massen brukes til kystsikring, moloer og dekking av kabler i Nordsjøen. Noritt har en høy
egenvekt på 3,15 og er således velegnet til disse formålene. Det meste av ferdigvarene blir
eksportert til Nord-Europa.
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4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

Industri/pukkverk

4.1.

Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel _______________________________

4.2.

Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Industriområdet Rekefjord

Navn på plan: _______________________________

13.04.1992 / 01.09.2010

Vedtaksdato: ________________________________
Hvis nei:
Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området?

Ja

Nei

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Vedlegg til søknaden
Med søknaden skal alltid vedlegges:
5.1.

Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten
- For grunneiers mineraler:

Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller
dokumentasjon på grunnbokshjemmel

- For statens mineraler:

Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2.

Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk
1:1000-/1:2000.

5.3.

Gi en kort firmapresentasjon.

5.4.

Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en
oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5.

Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav
til driftsplaner.
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Vedlegg 5.3:
Beskrivelse av driftsorganisasjonen
Tiltakshaver:
Firma:
Org.nr:
Telefon:
Fax:
e-post:
Besøksadresse:
Postnr:
Fylke:

Rekefjord Stone AS
990 734 836
51476050
51477020
rsa@rekefjordstoneas.no
Rekefjord
4380, Hauge i Dalane
Rogaland

Rekefjord Stone AS eier og driver pukkverkene Rekefjord øst og Rekefjord vest. Selskapet
ble dannet i 2007 og er eid av Thomas Cement AB og Heinz Hertig. Thomas Cement er et
svensk selskap som spesialisere seg inne betongvirksomhet, mens Heinz Hertig er en
sveitsisk privatperson som driver innen steinbransjen i hjemlandet.
Pukkverkene i Rekefjord ble etablert på 1960-tallet og det har vært kontinuerlig drift siden,
med eiere som Fjordstein, Nodest, NCC og Rekefjord Stone. I dag er Rekefjord Stone AS
totalleverandør av steinmasser fra sand, singel og grus til blokkstein. Rekefjord øst
produserer i overkant av 700.000 tonn i året mens Rekefjord vest produserer over 800.000
tonn i året. Dette gir en totalproduksjon på 1,5 millioner tonn i året. Produktnavnene er Ansit
og Norit og anvendes hovedsakelig som tilslagsmateriale til betong og asfalt. Den grovere
massen anvendes til kystsikring, moloer og vannbygningsstein. Mesteparten av produktene
eksporteres til utlandet, da spesielt til Danmark, Tyskland, Nederland og de baltiske
landene.
Produksjonen skjer mandag-fredag på tre skift. Utskipningen skjer hele uken og det er rundt
400-500 anløp i løpet av et år. Det er totalt 18 ansatte i bedriften.

Vedlegg 5.7:
Forslag til økonomisk sikkerhet for garanti og oppryddingstiltak etter drift
Bruddriver for Rekefjord Øst (Rekefjord Stone AS) er ansvarlig for opprydding ved avsluttet
drift. Sokndal kommune skal varsles innen rimelig tid før avslutning av uttaket, slik at
etterbruken av uttaksområdet kan avklares. Oppryddningsplanen skal godkjennes av
Direktoratet for mineralforvaltning og Sokndal kommune. Fra kommuneplanen (2011-2012)
lyder det følgende: «Industriområdet i Rekefjord øremerkes til industri- og
kompetansebedrifter innenfor fornybar energi og offshore. I et tett samarbeid med eier
gjennomføres en gradvis nedtrapping av pukkverksdriften, samlokalisering og etter hvert
etablering av industri og kompetansearbeidsplasser.»
Det foreligger i dag en bankgaranti på 2.500.00 NOK fra Rekefjord Stone AS til Sokndal
kommune (se vedlegg 5.7.1) til arrondering av industriområdet i Rekefjord etter avsluttet
drift. Denne kan om ønskelig også stilles til Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard. Det forslåes at denne bankgarantien økes til 3.000.000 NOK
innen 2030. Av denne summen er 1.500.000 NOK beregnet til opprydding, istandsetting og
sikring etter avsluttet drift ved Rekefjord Øst. Et estimert budsjettforslag er gitt under.
Det er viktig å presisere at arronderingen av bruddet er en pågående prosess hvor
avslutningsplanet blir planert og revegetert gradvis under driften. Og tilsvarende for
sikringstiltak av området. Driften tar utgangspunkt i å drive ut maksimalt av ressursen slik at
det blir minimalt med utgifter til planering etter endt drift. Et forslag til avslutningsplan er gitt i
driftsplanen (vedlegg 5.5). Denne følger bestemmelser gitt i reguleringsplanen.
Demontering og salg av knusere/transportører etc vil gi gevinst i form av salg og levering av
stål.
Tiltak
Planering

450 timer x 1200 kr

Revegetering
Demontering og
betongavfall
Ytterligere sikring
Total kostnad

Kostnad
Ca 500.000 ,Ca 200.000 ,-

levering

av 1400 m3 x 500 kr

Ca 700.000 ,Ca 100.000 ,Ca. 1.500.000 ,-

Driftsplan Rekefjord Øst

Utarbeidet / oppdatert
21.11.2014
28.10.2016

Hva
Utarbeidet og oppdatert nye
kart
Markert konsesjonsgrense
med egen farge

Version
1.0
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Andreas Børve Hovland
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1. Innledning
Rekefjord Øst utvinner knust stein i form av blokk, pukk og grus av bergtypen Noritt. Produktnavnet
er Noritt, og anvendes hovedsakelig som tilslagsmateriale til betong og asfalt. Den grovere massen
brukes blant annet til kystsikring, moloer og dekking av kabler i Nordsjøen. Med sin lokasjon har
Rekefjord Stone store fordeler på grunn av sin nærhet til det europeiske markedet. Pukkverket på øst
produserer ca 700.000 tonn stein i året. Mesteparten av ferdigvaren eksporteres til Europa.
Rekefjord Øst ble overtatt av Rekefjord Stone AS i 2008 fra NCC, og har hatt ulike eiere som Nodest &
Fjorstein siden oppstarten på 1960-tallet.

2. Tiltakshaver
Firmanavn:

Rekefjord Stone AS

Org.nummer:

990 734 836

Telefon:

+47 51476050

Fax:

+47 51477020

Mail:

rsa@rekefjordstoneas.no

Besøksadresse:

Rekefjord

Postnr, by:

4380 Hauge i Dalane

Fylke:

Rogaland

Rekefjord Stone AS er eid 50% av det svenske konsernet Thomas Cement Ab og 50% av det
sveistsiske firmaet Hertig Natursteine.

3. Lokalisasjon
Rekefjord Stone AS er lokalisert i Sokndal kommune. Rekefjord øst ligger på neset mellom Rekefjord
og Hellevik, og innebefatter fjellene Vallnes og Vedåsen. Det vises til vedlegg 1 & 2, tegning 1 & 2.

4. Eiendomsforhold
Regulert uttaksgrense for Rekefjord Øst ligger innenfor eiendom gnr 81 / br 01. Eiendommen er eid
av Rekefjord Stone AS og inneholder brudd, produksjonsanlegget og utskipningsanlegget. Det vises til
vedlegg 2, tegning 2. Denne eiendommen omfatter hele Vallnes samt 2/3 av Vedåsen. De resterende
berørte eiendommer i den regulerte uttaksgrensen er 80/2, 80/1, 78/19, 78/18, 78/16 & 78/15, ved
fjellet Vedåsen. Det søkes kun for uttak av eiendom 81/ 01 & 80/02. Se vedlegg 14 for skjøte av
eiendom 81/1 og vedlegg 15 for kjøpskontrakt på eiendom 80/02.
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5. Offentlige planer
Rekefjord Øst inngår i reguleringsplan for «industriområde Rekefjord» vedtatt 18.06.1991, se vedlegg
12, godkjent 18.06.1992 av Miljøverndepartmentet. Det er også vedtatt en mindre endring av denne
reguleringsplanen som ble godkjent 01.09.2010, se vedlegg 13.

6. Utslippstillatelse
Foruten reguleringsplanen er det utslippstillatelsen som gir rammene for drift. Utslippstillatelsen er
godkjent i 11.02.91, hvor årsproduksjonen er satt til maks 2 millioner tonn. Det vises til vedlegg 16.
Utdrag fra utslippstillatelsen:
«Sprenging kan foregå på dagene mandag – fredag i tidsrommet kl. 07.00 – 16:00. Sprengning til
andre tider kan foretas i spesielle tilfeller når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig. Øvrig produksjon,
intern transport og transport ut med lastebil kan foregå dagene mandag – fredag i tidsrommet 06:00
– 22:00. På lørdager tillates kun transport ut med pukk og singel i tidsrommet 08:00 – 13:00.»
«Inntil produksjonen økes til over 2 millioner tonn pr. år, kan drift av finknuseverket også foregå i
tidsrommet kl. 22:00 – 06:00 i dagene søndag – lørdag så fremt støykravene i punkt 4.2 overholdes. I
denne perioden tillates full produksjon og intern transport 6 lørdager pr. år i tidsrommet kl. 06:30 –
15:00.»
(Utslippstillatelse for Fjordstein avd. Rekefjord 11.02.00, Fylkesmannen i Rogland)

7. Driftsplan
Vedlegg 3, 8 & 9, tegning 3, 8 & 9 viser kart og profiler over dagens situasjon på øst. Oppmålingen
ble foretatt mai 2014 ved hjelp av landskapsarkitekt Helge Bakke v/ Feste Nordøst AS. Uttaket i dag
foregår i Vallnes og det planlegges å åpne Vedåsen for drift.

Uttaksfase 1
Uttaksfase 1 omfatter avslutning av uttaket i Vallnes og oppstarten av Vedåsen. Fra siste
reguleringsbestemmelser datert 01.09.2010, vedlegg 13, lyder det følgende: § 6 - «Driften på Vallnes
tidsbegrenses i forhold til oppstart av Vedåsen, slik at det innen en 2-års periode kan drives parallelt
på begge steder. Innen denne periode skal Vallnesområdet også være oppryddet.» Tilbakemeldinger
gitt fra Sokndal kommune samt DirMin må dette vedtaket se bort fra. En så kort
oppstart/avslutningsfase lar seg ikke gjennomføre i praksis.
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Vallnes
Det drives i dag fra nivå k-33, k-21, k-10, k+1 og k+14. Hver pall drives fra nord mot sør i bruddet.
Uttaksfase 1 har en uttaksdybde ned til k-47, som er avslutningsnivået i bruddet. Volumet av denne
uttaksfasen er på ca 2.500.000 m3 fast fjell som tilsvarer i overkant av 7.500.000 tonn. Se vedlegg 4,
tegning 4 av uttaksfase 1.
Det planlegges å bruke bruddet i Vallnes til et mottak for masser, da alt fra skrotstein,
avdekningsmasser til bygningsmasser. Den impermable bergarten gjør bruddet til et velegnet deponi
for bygningsmasser og andre lett forurensende masser. Det planlegges å fylle opp bruddet til nivå
k+7, slik at området i framtiden kan brukes til industri og næringsvirksomhet. Denne
oppfyllingsprosessen starter når bunnivået i bruddet nås på k-47m og vil foregå samtidig med
avslutningen av Vallnes.
Vedåsen
Det planlegges en oppstart av Vedåsen innen en 5 års-periode. Det vil opparbeides en driftsvei til
toppen av fjellet for så å trappe seg pallvis nedover og arondere pallhyllene uderveis. Fase 1 drives
fra nivå k+97, som er høyeste punkt og ned til nivå k+61. Volumet i uttaksfase 1 er på rundt
3.600.000 m3 fast fjell som tilsvarer ca 10.800.000 tonn.
Gangveien ned til badeplassen i Løgevik vil bli lagt i en tunnel under den planlagte driftsveien opp til
toppen av Vedåsen. Avdekningsmasser og skrotstein fra Vedåsen vil bli deponert i Vallnes.

Uttaksfase 2
Uttaksfase drives fra nivå k+61 og ned til k+37. Volumet er på 1.300.000 m3 fast fjell som tilsvarer ca
4.000.000 tonn. Pallhylene k+73, k+61 og k+49 avsluttes og arronderes i denne fasen av uttaket.

Uttaksfase 3
Uttaksfase 3 drives fra nivå k+37 og ned til k+13 som er avslutningsnivået i bruddet. Volumet er på ca
2.000.000 m3 fast fjell som tilsvarer ca 6.000.000 tonn. Pallhylene k+37 og k+25 avsluttes og
arronderes i denne fasen av uttaket. Uttaksfase 3 sammenføyer bruddene Vallnes og Vedåsen til en
stor flate.
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Tidsplan
Totalt uttaksvolum er på ca. 9.400.000 m3 noe som tilsvarer i underkant av 30 millioner tonn stein.
Med et årlig uttak i underkant av 1 million tonn vil driftsperioden strekke seg til ca. år 2045. Dette vil
selvsagt avhenge av etterspørsel og årlig uttak.

Uttaksfase
1
2
3
Sum

Volum

6.100.000
1.300.000
2.000.000
9.400.000

Mill. tonn
18
4
6
28

Ca. år
20
4
6
30

Ca. Ferdig
2035
2039
2045

8. Avslutning
Sokndal kommune skal varsles innen rimelig tid før avslutning av uttaket, slik at etterbruken av
uttaksområdet kan avklares. Oppryddningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for
mineralforvaltning og Sokndal kommune. Fra kommuneplanen (2011-2012) lyder det følgende:
«Industriområdet i Rekefjord øremerkes til industri- og kompetansebedrifter innenfor fornybar
energi og offshore. I et tett samarbeid med eier gjennomføres en gradvis nedtrapping av
pukkverksdriften, samlokalisering og etter hvert etablering av industri og
kompetansearbeidsplasser.»
Arronderingen av bruddet er en pågående prosess hvor avslutningsplanet blir planert og revegetert
gradvis under driften. Avslutningsplanet følger bestemmelser gitt i reguleringsplanen, se vedlegg 12
& 13. Det vises til vedlegg 7, 10 & 11, tegning 7, 10 & 11, avslutningsplanet i Vedåsen ligger på nivå
k+13 med en sydvestlig helning mot Vallnes. Avslutningsplanet for Vallnes er på nivå k-47 og
planlegges å fylle opp til nivå k+7m. Avslutningsplanet legger til rette for næring og industritomter i
framtiden. Alle pallskråninger vil bli sikret med sikringsgjerde.
I forbindelse med utredningen om avfallsdeponi i Rekefjord Øst, laget TS Stangeland en skisse over
hvordan området kunne se ut i framtiden.
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Figur 1: En mulig plan over etterbruken av Rekefjord Øst om man fyller opp bruddet med masse igjen. Utarbeidet av TS
Stangeland i forbindelse med deres søknad om avfallsdeponi.

9. Sikring
Adkomstvei til anlegget er stengt med bom. Et sikringsgjerde langs uttaksgrensen rundt Vedåsen vil
bli anlagt ved oppstart. Gangveien ned til badeplassen i Løgevik vil bli lagt i en tunnel under den
planlagte driftsveien opp til toppen av Vedåsen.
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Uttaksfase 1

- tegning 4
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- tegning 5
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- tegning 6

Vedlegg 7:

Avslutningsplan

- tegning 7

Vedlegg 8:
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- tegning 8

Vedlegg 9:
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- tegning 9

Vedlegg 10:

Profiler avslutningsplan

- tegning 10

Vedlegg 11:

Profiler avslutningsplan

- tegning 11

Vedlegg 12:

Reguleringsplan med kart

Vedlegg 13:

Mindre endring av reguleringsplan

Vedlegg 14:

Skjøte på eiendom 81/1

Vedlegg 15:

Kjøpekontrakt på eiendom 80/02

Vedlegg 16:

Utslippstillatelse for Fjordstein avd. Rekefjord
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