Stein for framtiden

Rekefjord Stone

1

Foto: Annett Rek

En hjørnesteinsbedrift
Nordmenn er, etter sigende, født med ski på beina. Men etter over hundre år med
bergverksdrift og steinvirksomhet i Sokndal, er det kanskje mer sannsynlig at vi i Rekefjord
blir født med stein i blodet? Det er i hvert fall ingen tvil om at stein er viktig for bygda vår
– og at stein fra Rekefjord er viktig for Europa.

Siden 1963
-

60 millioner
-

Rekefjord Stone har forsynt Norge og Europa
med høykvalitetsstein til infrastruktur og
bygninger i seksti år.

tonn stein er så langt produsert fra de to
bruddene Rekefjord øst og Rekefjord vest. Nesten
tilsvarende mengde er igjen i konsesjonen.

600 skipsanløp
-

27 ansatte
-

Nærheten til det europeiske markedet gir
mange skipsanløp i året.

Rekefjord Stone sysselsetter også lokale
reparatører, elektrikere, sveisere m.fl.

100 millioner
-

Solid skatteyter
-

Hvert år kjøper vi varer og tjenester for 100
millioner kroner i regionen. Risa er vår største
samarbeidspartner. Vi kjøper også varer og
tjenester fra mange andre lokale bedrifter.

Selskapet har hvert år siden 2014 levert
solide resultater.

15+ år
er perspektivet for fortsatt steinproduksjon i
bruddene med dagens konsesjon.
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Steinprodukter med lang levetid
De to steintypene i bruddene, «Ansit» og
Norit», er blant de eldste bergartene på jorden.
Produktene som fremstilles benyttes blant
annet til:

• Asfalt, betong og bærelag
• Infrastruktur
• Veibygging/landskapsutforming
• Bolig-, tunnel- og brobygging
• Konstruksjoner i vann (eksempelvis
havvindprosjekter)
• Jernbanepukk
• Kystbeskyttelse
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Tusen mål med muligheter
I tillegg til å fortsette steinuttaket på en bærekraftig måte, er det ønskelig å se på
mulighetene for å utvikle området med ny spennende industri. Kombinasjonen av lokal
kompetanse, strategisk beliggenhet og naturgitte forutsetninger gir Rekefjord en sterk
posisjon for verdiskapende næringsvirksomhet i uoverskuelig fremtid.
Vi utreder blant annet løsninger for havvindindustrien, offshoremarkedet, fiskeoppdrett
og annen tyngre industri som kan kombineres med dagens bergverkindustri.
For å kunne sikre et godt samspill med kommune og lokalmiljø, legger vi vekt på
å fremme en prosess drevet av åpenhet, dokumentasjon og fakta.

VISJON: Dette er en ideskisse for hvordan
Vallnes-bruddet kan se ut i framtiden.

Rekefjord er en fantastisk plass med en
spennende kombinasjon av turisme og
industri. Det er med både begeistring
og ydmykhet at vi nå viderefører driften
og ønsker å videreutvikle bruddene
med ny næringsvirksomhet.
Visjonen er å utvikle trygge og
miljøvennlige aktiviteter som vil gi
lokalsamfunnet nye muligheter og flere
arbeidsplasser.
Bjørn Rune Gjelsten
Gjelsten Holding
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Sogndalstrand kulturhotell
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Heroes of Haua
Den frivillige foreningen er kjent for å skape liv
og røre i kommunen, med alt fra sykkelritt og
babysvømming, til frisbeegolf og quiz. Rekefjord
Stone er stolt sponsor og glade for å kunne heie
frem en engasjert gledesspreder.

Vi er heldige som har landets vennligste og mest
sjarmerende hotell ti minutter unna. Alle som
besøker Rekefjord Stone blir raskt husvarme her.
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Sokndal kulturskole
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I tillegg til å være en meningsfull og
stimulerende fritidsaktivitet, er kulturskolen også
en ressurs for skoler, barnehager og kulturlivet
i kommunen generelt. Rekefjord Stone har en
3-årig sponsoravtale med kulturskolen.

Jøssingfjord Vitenmuseum
Sommeren 2022 åpnet stedet der besøkende
skal få kunnskap om geologi, naturvitenskap,
teknologi og lokal kulturhistorie med fokus
på bergverk. Vi synes det ble veldig fint
med Rekefjord-norit på fasaden, donert av
Rekefjord Stone.

Egersund
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Hauge i Dalane
2

Motorsportanlegget KNA Raceway er en
spennende destinasjon for alle som liker
motorsport. Rekefjord Stone har bidratt med
sand til anlegget, og ser frem til enda mer fart
og aktivitet i nærområdet.
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Sogndalstrand

KNA Raceway
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300x115mm.

4

Flekkefjord
300x110mm. Alternativ 2

Vi støtter og utvikler aktiviteter i lokalmiljøet
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Engasjert eier med
klare miljøambisjoner
Siden september 2020 har Rekefjord Stone vært eid av det norske miljø- og
ressursselskapet NOAH Environment AS, som er heleid av Gjelsten Holding.

Lang erfaring: NOAH har 30 års erfaring med
mottak og behandling av forurensende masser
fra industri og forbrenningsverk. Selskapet
er blant annet kjent for rehabiliteringen av
det tidligere steinuttaket på Langøya utenfor
Holmestrand, samt etablering og drift av
Norges største mottak for lettere forurensende
masser i Nittedal nord for Oslo.
Nye løsninger: Hvert år investerer NOAH
betydelige summer i forskning og utvikling
av nye sirkulære løsninger. Blant annet er
selskapet godt i gang med utvikling av
ny teknologi for gjenvinning av salter fra
flyveaske. Flyveaske er et restprodukt
fra forbrenningsverkene.

Batteriteknologi: I 2020 etablerte NOAH,
Agder Energi og Bellona batteriselskapet
Morrow, med mål om å akselerere bruken av
grønn teknologi. En ny fabrikk i Arendal skal
produsere kostnadseffektive og bærekraftige
batterier i stor skala. I august 2022 slapp
næringsministeren nyheten om et “nytt kapittel
i industrihistorien”. Staten ved Siva går inn
med 480 MNOK i et strategisk samarbeid med
Morrow.
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I 2028, når gigafabrikken er ferdig utbygd, skal
kapasiteten være oppe i 43 GWh, tilsvarende
behovet til 700 000 elbiler.

Foto: Odd Smedsrud
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procontra Foto: Odd Smedsrud, Annett Rek, Mark Purnell og Raimond Mydland. September 2022

Rekefjord Stone AS
NO-4380 Hauge i Dalane

Kontaktpersoner:

www.rekefjord-stone.no/ansatte/

Telefon + 47 51 47 60 50
Epost rsa@rekefjordstoneas.no
www.rekefjord-stone.no
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