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Gull av gråstein
Når du har gården full av stein og hodet
fullt av idéer kan det bli til mer enn bare
gråstein. I 1996 etablerte Knut Dale
Karmøy Naturstein med utgangspunkt i
den naturressursen han hadde på gården
sin på Hillesland.
I dag driver han to steinrelaterte selskaper
med tilsammen oppimot 40 millioner i omsetning og 23 årsverk.
Gode relasjoner

Karmøy Naturstein er et selskap som tilbyr
landbaserte anleggsgartnertjenester.
For noen år siden ble også Karmøy Naturstein Sjø etablert.
– Selskapet etablerte jeg sammen med Paul
Stol, John Kåre Sundfør og Jørn Måleng, forteller Knut Dale.
– Sammen så vi mulighetene som ligger i
det maritime markedet, men vi hadde aldri
klart det uten Paul Stol sine relasjoner til
entreprenørbransjen. Han har et helt unikt
kontaktnett, og det er en stor del av den suksessen vi har hatt.

-Husøy er en fortreffelig plass å være for oss når vi skal reparere utstyret vårt mellom hvert oppdrag, sier Knut Dale i Karmøy
Naturstein Sjø.

Lektere og slepebåter

pes av fra bil lenger ut fra land til en støttefylling, forteller Dale. Andre ganger slepes
steinen til steder som er utilgjengelige fra
land. Uansett lager vi et komplett opplegg
etter de individuelle behovene kundene
våre har. Vi liker å lage kreative løsninger, og
leverer et totalprodukt.

Karmøy Naturstein Sjø tilbyr utleie av slepebåter og lektere til frakt av blant annet stein,
og andre arbeidsoppgaver i forbindelse med
utfylling i sjøen.
– Noen ganger kan en lekter brukes som en
forlengelse av land slik at steinen kan dum-

Vi betjener hovedsakelig entreprenører over
hele landet når de har maritime oppdrag.
Det kan være kunder som Mesta, Veidekke,
Skanska eller Vassbakk & Stol. Nå er vi godt
i gang med et stort oppdrag vi har fått fra

AF Gruppen i forbindelse med arbeidet med
t-forbindelsen.
Base på Husøy

Tlf 992 59 135

Fortsatt taes det meste av steinen ut fra
gården på Hillesland, men dette avhenger
av hvor oppdraget er. Bedriften har oppdrag over hele landet, og spesielt mange på
Bergenskanten. På Husøy har Karmøy Naturstein Sjø lagerplass for lektere og båter.
– Når stein skal fraktes oppstår det ofte skader
på lekterene, forteller Knut Dale.
– Her på Husøy har vi fin plass til å reparere mellom hvert oppdrag.Vi reparerer det
meste av utstyret selv. Husøy er en fortreffelig plass for oss på mange måter. Her kan en
komme inn i all slags vær, og det er spesielt
viktig når vi jobber med lektere som krever
gode værforhold.

www.karmoynaturstein.no
knu-dal@online.no

Her slepes stein som skal brukes til forlengelse av flyplassen i Molde.

Karmøy Naturstein Sjø AS
Telefon Knut Dale 99259135
www.karmoynaturstein.no
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