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Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Akersmyra 
pukkverk i Lyngdal kommune. Tiltakshaver: Lindland Maskin AS. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
søknad om driftskonsesjon, datert 31. desember 2014. 
 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
Lindland Maskin AS, org. nr. 963 654 812, heretter kalt «Tiltakshaver», tildeles 
driftskonsesjon etter mineralloven § 43.  
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Akersmyra pukkverk på deler av 
eiendommene gbnr. 160/2, 160/15, 160/21, 160/23, 160/24, 162/1 og 162/425 i 
Lyngdal kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 75 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde for Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune», produsert ved DMF 
den 13. november 2019, vedlegg 5. 
 
Området er, ifølge tiltakshaver, avsatt til nåværende industri i Kommuneplan for 
Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. september 2015. 
 
I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner: 

 Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt 
den 13. desember 1995. 

 Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, 
vedtatt den 14. april 1994. 

 Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 
2003. 

 
Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, 
arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning.  Tiltakshaver er ansvarlig for å 
innhente andre nødvendige tillatelser. 
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2. Vilkår for driftskonsesjonen 
Konsesjonen gis med følgende vilkår: 
 
2.1.  Driftsplan 
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.  
 
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på 
forhånd godkjennes av DMF. 
 
DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av 
driftsplanen. 
 
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 1 600 000,-, som 
beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. 
 
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 
400 000,-, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til 
fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler 
som beskrevet i punkt 5.11. 
 
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor 
DMF ha: 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 1; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende 

vedlegg 3; 
(iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 2. 
 
2.3. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
Bergteknisk ansvarlig for uttaket med nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass 
innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak. Innen samme tidspunkt skal 
Tiltakshaver sende melding til DMF, hvor det skal oppgis navn på den ansvarlige og 
vedlagt dokumentasjon på at vedkommende fyller kravene til bergteknisk ansvarlig. 
Dersom vedkommende ansvarlige skal leies inn av virksomheten, skal dokumentasjon 
for avtale mellom Tiltakshaver og den bergteknisk ansvarlig vedlegges meldingen. 
 
2.4. Øvrige vilkår 

 Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal 
konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at 
den er lett synlig gjennom hele driftsperioden. 
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3. Godkjenning av driftsplan 
DMF godkjenner driftsplanen for Akersmyra pukkverk, med mindre merknader. Det 
vises til DMFs vurdering punkt 5.4. Foreløpig godkjent versjon av driftsplanen er 
vedlagt dette konsesjonsvedtak, vedlegg 4. 

 
 
4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Fylkesmannen i Agder, Lyngdal kommune, NVE Region sør, 
Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen Region vest, Agder Energi Nett AS samt 
øvrige høringsinstanser slik det framgår av adresselisten til høringsbrevet og 
adresselisten til dette vedtaksbrevet. Høringsbrev med vedlegg ble også feilsendt til 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
  
Høringsperioden var fra 14. november 2019 til 12. desember 2019. 
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Lyngdal kommune: 
Kommunen beskriver formålet med deres uttalelse innledningsvis i høringsinnspillet. 
Deretter redegjør kommunen for at tiltakshaver har godkjente planer for industri og 
råstoffutvinning i området. De viser videre til at produksjonsutstyret blir bedre og at 
uttaket foregår mer skjermet av omkringliggende terreng. Videre påpeker kommunen 
at uttaket har stor nærings- og samfunnsmessig betydning for kommunen, og at de 
nylig har godkjent en kommunedelplan som åpner for en betydelig utvidelse av 
masseuttaksområdet. Kommuneplanen følges opp med en privat reguleringsplan for 
utvidelsen av masseuttaket. Ifølge kommunen har tiltakshaver gjort rede for at 
reguleringsplanen vil bli påbegynt på nyåret. I den forbindelse kommer kommunen 
med en oppfordring om at tiltakshaver må ta med område hvor det nå søkes konsesjon 
for også i ny reguleringsplan, slik at hele næringsområdet kan ses i sammenheng. 
Avslutningsvis viser kommunen til at de ikke kan se at omsøkt driftskonsesjon har 
uforholdsmessig store negative virkninger på omgivelsene eller miljøet, så lenge krav i 
utslippstillatelsen, samt hvis eksisterende og nye tiltak beskrives i driftsplanen.  
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet fra Lyngdal kommune til etterretning. Vi legger til grunn 
at tiltakshaver retter seg etter de eksisterende pålegg og øvrige tillatelser som 
tiltakshaver er ansvarlig og forpliktet til å etterleve, særlig utslippstillatelsen fra 
Fylkesmannen og reguleringsbestemmelsene fra kommunen. Overfor tiltakshaver viser 
DMF til kommunens oppfordring om å ta med også eksisterende område som en del av 
ny reguleringsplan, og understreker at det som utgangspunkt kun vil være nødvendig å 
søke om driftskonsesjon for utvidelsen av uttaksområdet. 
 
Rogaland fylkeskommune: 
Rogaland fylkeskommune viser til at tiltaket ligger i Agder og at de ikke har merknader 
til søknaden. De gjør DMF oppmerksom om at høringsbrevet er feilsendt.  
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. Høringsbrev og høringsvedlegg ble også 
oversendt til Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. 
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Fylkesmannen i Rogaland: 
Fylkesmannen i Rogaland har videresendt høringsbrev og vedlegg til Fylkesmannen i 
Agder. 
 
DMF sine kommentarer: 
Høringsbrev og høringsvedlegg ble videresendt til Fylkesmannen i Agder. 
 
Vest-Agder fylkeskommune: 
Fylkeskonservatoren opplyser i høringsinnspillet at det ikke er kulturminner innenfor 
omsøkt konsesjonsområde. Videre viser Fylkeskommunen til Regional plan for 
vannforvaltning i vannregion Agder, hvor målet er å sikre en mest mulig helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene i regionen. Ifølge 
Fylkeskommunen grenser uttaksområdet til Litleåna, et sidevassdrag til Lygna, som er 
oppført med svært dårlig økologisk tilstand. Målet er at Litleåna skal nå målet om god 
økologisk tilstand i 2022-2027. Fylkeskommunen legger til grunn at det ved søknad om 
driftskonsesjon tas hensyn til vannforekomsten. De har ingen innvendinger mot at det 
gis konsesjon, under forutsetning av at vannforekomsten Litleåna blir tatt hensyn til.  
 
DMF sine kommentarer: 
DMF oppfordrer med dette tiltakshaver om å sette seg inn i Regional plan for 
vannforvaltning i vannregion Agder. Vi forutsetter at dere setter dere inn i 
vannforvaltningsmålene som fremgår av planen og foretar nødvendige avbøtende 
tiltak for å unngå at den økologiske tilstanden i Litleåna forverres.  
 
Statens vegvesen Region sør: 
Statens vegvesen hadde ingen merknader til søknaden. 
 
DMF sine kommentarer: 
DMF har tatt høringsinnspillet til etterretning. 
 
Kjell Are Nodeland, Leif Arne Hystad og Arnfinn Jensen: 
Merknadene til søknaden er gjengitt i sin helhet under: 
«Punkt 1. 
Uttak av masse mot vest (boligfeltet Oftebro Terrasse) må ikke komme nærmere 
gangvei/sti enn 4 m. Det må settes opp en permanent og solid sikring på toppen av 
bruddet, -noe som ikke er tilfelle i dag på tross av at dette har vært forutsetning fra 1. 
konsesjonssøknad. Gangveien benyttes av mange, både barn og voksne, - til å komme 
inn i turterreng.  
Det er et krav fra vår side at gangveien ikke blir ødelagt og fortsatt kan benyttes for å 
komme inn i turterrenget. 
 
Punkt 2. 
Bruddveggen bør være slik at den stopper mest mulig støy. Ved å skrå brudd veggen, 
slik som beskrevet i søknaden, vil det etter vår vurdering føre lyden inn i boligfeltet. 
Topografien på oversiden av bruddveggen i nordvest vil sannsynligvis forsterke lyden 
til våre boliger.  
Vårt krav er at bruddveggen beholdes slik den er i dag og det blir utarbeidet et 
støysonekart av en nøytral og sakkyndig instans. Målingene må foretas med full drift 
ved både pukkverk og Alloc.  
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Det må fastsettes grenser for tillat støy i tråd med gjeldene forskrift om begrensning 
av forurensning kapittel 30 - forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og 
singel og sikre at dette nivået blir overholdt.  
I følge forskrift for grenseverdier for støy skal det utføres kartlegging og 
tiltaksutredning. En slik utredning bør gjøres før en evnt tillatelse til masseuttak blir 
gitt. 
 
Punkt 3. 
Mobile knuseverk må plasseres slik at de ikke virker forstyrrende for beboere i Oftebro 
terrasse. Knuseverk bør plasseres på gnr/bnr 160/15.  
Slik det er søkt om, - med plassering tett på boligområdet vil dette virke meget 
forstyrrende. 
Et alternativ, som fra vår side ikke er ønsket, men som vil  være bedre enn det 
omsøkte, er at knusemaskinene flyttes tett på skjæringen forutsatt at denne ikke er 
skrådd men beholdes loddrett som i dag (jfr. pkt. 2). 
 
Punkt 4. 
Sprengninger og knusing skal foregå fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00. 
Naboer skal være varslet om når sprengning skal finne sted.  
Naboer i denne sammenheng må være beboere i Oftebro terrasse fra og med Oftebro 
terrasse 4 og oppover. 
 
Punkt 5. 
Produksjonsutstyr som knusemaskiner etc. skal primært være innebygd for å hindre 
vindflukt. Alternativt skal det benyttes et vannpåsprøytningsanlegg ved knusing, sikting 
og transport med transportbånd. 
 
Våre boliger i Oftebro terrasse har vært plaget av støy fra knusemaskiner helt fram til 
dag, samtidig som vi får mye støy fra Alloc fabrikken. Det er tidligere stadfestet, av 
konsulent innleid av Fibo fabrikken (nå Alloc), at terrenget opp til boligene virker som 
en trompet og forsterker lyden. Vi ber derfor på det sterkeste om at det tas hensyn til 
våre kommentarer og at det blir iverksatt tiltak som vil begrense støy og støv til våre 
boliger jfr. punkt 2. For å unngå yt ligere støyproblemer ber vi om at det settes 
begrensninger på at det ikke skal være drift i anlegget mellom kl 20.00 og 07.00 samt i 
helger». 
 
DMF sine kommentarer: 
Punkt 1: Når det gjelder grensene for konsesjonsområdet, er grensene lagt til grunn ut 
ifra gjeldende plantillatelse, herunder kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner 
for området. Hvorvidt gangveien det vises til i høringsinnspillet inngår i dette området, 
har DMF ikke tatt stilling til ved behandling av søknaden, da vi kun har tatt 
utgangspunkt i kommunens plantillatelser for området. Tiltakshaver skriver i sin 
driftsplan at det høyeste arealet mot stien vest for bruddet skal senkes og tilrettelegges 
for revegetering. I tillegg har tiltakshaver planlagt at massene som skal legges opp i 
deponi langs bruddkant skal benyttes til voll/skjerming mot sti og bebyggelse i vest. 
Dette tyder på at tiltakshaver skal bevare stien. I tillegg fremgår det av driftskartene til 
tiltakshaver at det skal sikres langs bruddkanten i dette området.  
Punkt 2: Ut ifra tiltakshavers driftsplan, skal bruddkanten istandsettes suksessivt ved å 
påføre avdekkingsmasser. Dette vil på sikt også bidra til å redusere støy. Dersom 
bruddkanten skulle bli stående uten istandsettingstiltak og uten palledrift, ville det 
være snakk om en loddrett bruddvegg på 20-50 meter. DMF kan ikke gå god for at 
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dette er bergfaglig forsvarlig, verken for tiltakshaver selv eller omgivelsene med tanke 
på sikkerhet. DMF vil ikke godkjenne et driftsopplegg hvor det blir lagt opp til en 
gjenstående bruddvegg i denne størrelsesorden. Vi oppfordrer tiltakshaver til å inngå 
dialog med høringsinstansene/naboene med tanke på den suksessive istandsettingen. 
Dersom dere i samråd blir enige om at det underveis i driften er mest hensiktsmessig 
om bruddveggen får stå uten at det tilføres avdekkingsmasser underveis pga. 
støydemping, er dette noe DMF er åpen for å godkjenne. 
Punkt 3: Tiltakshaver legger i sin driftsplan opp til at plasseringen av det mobile 
knuseverket vil kunne variere noe under etappe 1. Blant annet av hensyn til miljø og 
intern transport av masser, vil det mest hensiktsmessige være om knuseverket kan 
plasseres nært inntil uttaksområdet. Det mobile knuseverket vil på sikt bli omdisponert 
og flyttet til gbnr. 160/15, da under drift i etappe 3. Det er heller ikke hensiktsmessig 
eller forsvarlig å plassere det mobile knuseverket tett inntil skjæringen. Vi oppfordrer 
tiltakshaver om å vurdere plasseringen av det mobile knuseverket etter vær- og 
vindforhold og søke å oppnå å redusere støy mot omgivelsene så godt det lar seg gjøre.  
Punkt 4: Tiltakshaver har en egen utslippstillatelse for pukkverket som er gitt av 
Fylkesmannen. Av den følger det at sprengning er tillatt mandag-fredag i tidsrommet 
07:00-16:00, samt at øvrig produksjon, intern transport og transport ut med lastebil 
kan foregå mandag-fredag mellom 06:00-18-00 og lørdag 08:00-16:00. Det er opp til 
Fylkesmannen å sette ytterligere begrensninger dersom det skulle bli nødvendig for å 
overholde støybegrensningene, som også fremgår av utslippstillatelsen punkt 3.1.  I 
utslippstillatelsen er det også satt særlige krav til sprengning, herunder varsling av alle 
naboer innenfor en avstand på 300 meter dersom ekstraordinære forhold gjør det 
nødvendig å sprenge utenfor normalt tillatte tidsrom. Varsling skal skje ved personlig 
besøk, telefon, samt at sprengningen skal journalføres. Dagen etter at slik sprengning 
har funnet sted, skal tiltakshaveren varsle Fylkesmannen om dette og redegjøre for 
ekstraordinære forhold. I tillegg skal alle sprengninger varsles på forhånd til bedriftene 
i Fiboveien 26. Forurensningsforskriften gir ikke noe nærmere definisjon av nabo enn 
det som følger av forurensningsforskriften § 30-1 siste ledd, hvor nabo er 
omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, 
utdanningsinstitusjoner og barnehager. Rutiner for varsling følger av 
forurensningsforskriften § 30-8. DMF ser ingen grunn til å stille ytterligere skjerpende 
vilkår utover det som allerede fremgår av forurensningsforskriftens bestemmelser samt 
det som er stilt av vilkår i Fylkesmannens utslippstillatelse. I og med at Fylkesmannen 
er fagmyndighet for forurensningsregelverket er disse forholdene tilfredsstillende faglig 
ivaretatt og vurdert gjennom utslippstillatelsen. 
Punkt 5: Avbøtende tiltak med tanke på utslipp til luft og støvdempende tiltak fremgår 
også av tiltakshavers utslippstillatelse, herunder punkt 2 og underpunkt 2.1. DMF 
mener at de momentene høringsinstansen her påpeker er tilfredsstillende ivaretatt 
gjennom utslippstillatelsen, og ser ikke grunn til å stille ytterligere vilkår utover dette. 
Merknader som gjelder begrensninger utover det Fylkesmannen allerede har bestemt 
gjennom sin innskrenkning av forurensningsforskriftens bestemmelser i gjeldende 
utslippstillatelse, bes rettet til Fylkesmannen da det er de som er rette myndighet til 
håndheving av forurensningsregelverket. 
 
Asbjørn Akersmyr og Astri Madland: 
Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet: 
«Vi syns fremdeles det er underlig at et pukkverk blir liggende mellom to etablerte 
byggefelt i det området hvor kommuneplanen sier de to sentrene skal bindes sammen. 
Men, slik er det nå. 
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Vi mener det har blitt skylt ut mye sand og stein i elva på grunn av store 
nedbørsmengder og knuseverkets aktivitet. Det påvirker elvas løp.  
Bøtemiddel: Tiltakshaver må rydde opp i elva og i bekken. Sikre vanning ved knusing og 
sikre området enda bedre for avrenning til elva og ved transport ut av området. 
 
Vi er fremdeles bekymret for støv i elva og på eiendommene våre. Elva blir jo kalka for 
å opprettholde og få tilbake den stedegna laksen mens støvet og avrenning fra 
knuseverket forringer laksens levevilkår. Enkelte dager med lite avdrift er det 
fremdeles en del nedfall av støv, og vi er bekymra for det vi puster inn.  
Bøtemiddel: Vi mener at det må tas regelmessige prøver av vannkvalitet og luftkvalitet 
under og etter knusing. 
 
Kanskje det blir mer trafikk ved evt økt uttak av masse. Veien er fremdeles ikke laget 
for industri og store kjøretøy. 
Bøtemiddel: Kommunen har et ansvar for å utbedre veien og vedlikeholde bedre.  
 
Vi opplever at det er dårlig sikring av skrenter i området. Det kan være farlig både for 
dyr og mennesker. 
Bøtemiddel: Stabile og sikre gjerder langs alle stuffer. 
 
Vi ønsker at det planlagte etterbruket av området for masseutvinning skal være helt 
sikret uavhengig av konjunkturer og marked, økonomi og etterspørsel. 
Bøtemiddel: Sikre at det er midler til opprydding i masseuttaket og tilbakeføring av 
områdene. 
 
DMF sine kommentarer: 
Plan- og reguleringsmessige forhold, herunder plassering av 
uttaket/utvinningsområdet, er ikke gjenstand for behandling av konsesjonssøknaden 
etter mineralloven. Her har DMF tatt utgangspunkt i det som er gjeldende 
plangrunnlag for området på nåværende tidspunkt. Det er kommunen som er rette 
myndighet for merknader knyttet til arealbruk og planlegging av denne. Når det gjelder 
konkrete vilkår og bestemmelser knyttet til avrenning/utslipp til vann, viser DMF til 
forurensningsforskriften § 30-5 og tiltakshavers egen utslippstillatelse fra 
Fylkesmannen. Tiltakshaver har fått vilkår fastsatt av Fylkesmannen med tanke på at 
avrenning ikke skal medføre nedslamming i primærresipient.  Fylkesmannen kan kreve 
tiltak dersom finpartiulært materiale og/eller kjemikalier skaper problemer. Det er 
Fylkesmannen som er rette myndighet for oppfølging av vilkårene satt i 
utslippstillatelsen, og merknader vedrørende dette bes rettet til Fylkesmannen. Måling 
av utslipp til vann følger av forurensningsforskriften § 30-9 bokstav b). I og med at 
forurensningsforskriften er et regelverk tiltakshaver selv er ansvarlig for å følge opp og 
etterleve, ser vi det ikke som hensiktsmessig å stille tilleggsvilkår knyttet til dette. Når 
det gjelder sikring av området, skal dette være på plass i henhold til mineralloven § 49. 
Tiltakshaver skal både iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for hele området slik at 
arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Ifølge tiltakshavers 
driftsplan er det satt opp sikringsgjerde slik det er vist på driftsplankartene. Dersom 
dette ikke er i samsvar med realiteten, bør dette dokumenteres og meldes inn som en 
bekymring hos oss. DMF understreker overfor tiltakshaver viktigheten av at området 
sikres tilfredsstillende, og ber om at manglende sikring utbedres/settes opp omgående. 
Når det gjelder anførsel knyttet til økonomisk sikkerhet for opprydding i masseuttaket, 
viser DMF til at vi stiller vilkår om dette i vedtakets punkt 5.11.  
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Ingrid Svinstad og Sverre M. Svinstad: 
Høringsinnspillet er gjengitt i sin helhet: 
«Undertegnede er nabo til pukkverket. Vår bolig ligger langs Åsanveien mellom 
pukkverk og Fiboveien. All transport til og fra pukkverket passerer vår eiendom.  
Vi mener det bør stilles strenge krav til det ytre miljø for å ivareta den nærliggende 
elva, samt mest mulig redusere støy og støvplager.  
Støy. Viktig at støy vil ligge innenfor de aksepterte grenseverdier og at det utføres 
jevne målinger også av nøytrale instanser. Driftstiden bør tilpasses for å tilfredsstille de 
støykrav som gjelder. Det hadde vært av stor betydning om pukkverket kunne innstilt 
produksjonen et par uker i fellesferien.  
Støv: Slik situasjonen har vært til nå har vi svært sjelden vært plaget med støv direkte 
fra pukkverket. Vi har derimot store støvplager med all støv og finsand som følger med 
dekkene til transportørene fra pukkverket og ut på den kommunale veien. 
Sanden/støvet legger seg langs/på veien og når det blir en tørr periode støver det inn 
på vårt uteområde. Det legger seg som belegg på både hus, biler og alt som befinner 
seg her. Håper det kan stilles krav for å unngå nedstøving i f remtiden.  
Elva: Som kjent er Litleåna en gyte-elv for den gamle laksestammen. Vi anser det som 
svært viktig å unngå tilslamming av elva og bekken som renner i nærheten av 
pukkverket.  
Trafikk: For å komme til og fra pukkverket må en i dag kjøre gjennom Rom 
boligområde. Eventuelt også passere handelsområde på Rom. Det ferdes mange myke 
trafikanter som må krysse denne veien. Det bør vurderes om dette er en akseptabel 
adkomst til pukkverket i fremtiden. 
 
DMF sine kommentarer: 
Når det gjelder merknader til støv og støy viser DMF til at titlakshaver har en egen 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen som de må rette seg etter. Utslippstillatelsen 
innebærer at Fylkesmannen på enkelte punkter har innskjerpet kravene i forhold til det 
som allerede følger av forurensningsforskriftens bestemmelser i kap. 30. Det som er 
etablert av regime med tanke på oppfølging ligger til Fylkesmannens 
myndighetsområde. I høringsinnspillet fremkommer det også merknader knyttet til 
trafikk-/og adkomstsituasjonen til pukkverket. DMF anser dette for å være forhold som 
best ivaretas gjennom kommune- og /eller reguleringsplan, og mener kommunen er 
rette myndighet til å vurdere hvorvidt adkomstveien inn til pukkverket er 
hensiktsmessig. For øvrig viser vi til svar i øvrige høringsinnspill hvor en del av samme 
tematikk er reist. 

 
 
5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon  
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  
 
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. 
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.  
 
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om 
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det 
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det 
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det 
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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 hensynene angitt i mineral loven § 2. 
 
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av 
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er 
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis. 
 
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden: 
 
5.1 Utvinningsrett 
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med 
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
fremlagt avtaler med grunneierne for gbnr. 160/2, 160/15, 160/21, 160/23, 160/24, 
162/1 og 162/425 i Lyngdal kommune., som dokumentasjon for utvinningsrett. 
 
Avtalene gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten. 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 75 daa og fremgår av kart med tittelen 
«Konsesjonsområde for Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune», produsert ved DMF 
den 13. november 2019. 
 
Området er, ifølge tiltakshaver, avsatt til nåværende industri i Kommuneplan for 
Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. september 2015. 
 
I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner: 

 Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt 
den 13. desember 1995. 

 Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, 
vedtatt den 14. april 1994. 

 Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 
2003. 

 
5.3 Prosjektets økonomi  
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra 
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket. 
 
5.4 Driftsplan 
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som 
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent 
av DMF. 
 
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, 
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.  
 
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.  
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Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. 
Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 75 dekar. Det totale volum fast fjell som 
skal tas ut er estimert til 600 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 45 000 – 50 000 faste m3. Det legges opp til drift i 3 etapper. 
Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. 
Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges 
tilbakeført til industriområde. 
 
Med mindre merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til 
planen. DMFs merknad gjelder:  
• Adgangsbegrensning med skilt 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Akersmyra pukkverk, kan 
godkjennes med vilkår om at merknaden rettes senest ved neste ajourføring/revisjon 
av driftsplanen. 
 
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i 
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, 
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i 
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den t il 
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.  
 
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som 
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent 
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver 
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det 
nødvendig. 
 
5.5 Bergfaglig forsvarlig drift 
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten 
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.  
 
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved 
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket. 
 
5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten 
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale 
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til 
skikkethet. 
 
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en 
bergteknisk ansvarlig.  
 
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Roar Lindland som bergteknisk ansvarlig for 
uttaket. DMF har ikke tidligere registrert vedkommende som ansvarlig for uttaket i sitt 
register. Søknaden vil bli behandlet fortløpende. Tiltakshaver har på 
vedtakstidspunktet ikke på plass en bergteknisk ansvarlig for uttaket. 
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DMF inntar som vilkår i konsesjonen at bergteknisk ansvarlig for uttaket med 
nødvendige kvalifikasjoner skal være på plass innen 2 måneder etter dato for dette 
konsesjonsvedtak.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver vil ha tilstrekkelig kompetanse for drift av 
forekomsten. 
 
5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning  
Det foreligger Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. 
september 2015 hvor området er avsatt til nåværende industri. 
 
I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner: 

 Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt 
den 13. desember 1995. 

 Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, 
vedtatt den 14. april 1994. 

 Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 
2003. 

 
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger 
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er 
kommuneplan, reguleringsplanene, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og 
Artskart (gjennomført i november 2019) lagt til grunn for vurderingene etter 
naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som 
tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. 
 
Søk i artskart har vist funn av elvemusling, gulspurv og sandsvale i nærheten av 
uttaksområdet. Vi ba i forbindelse med høring av driftskonsesjonssøknaden om 
informasjon fra Fylkesmannen dersom det var noen fare for at uttaket ville kunne 
påvirke elvemuslingen registrert utenfor uttaksområdet. I tillegg ba vi om at 
Fylkesmannen kom med eventuelle konkrete avbøtende tiltak som tiltakshaver kunne 
iverksette for å redusere eventuelle mulige negative innvirkninger driften ville kunne 
ha for elvemuslingen. DMF mottok ingen innspill på dette. Vi mottok heller ingen 
merknader knyttet til registreringene av gulspurv og sandsvale i nærheten av 
uttaksområdet. 
 
DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med 
forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller 
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.  
 
Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og 
naturmangfoldet i regionen vurderes.  
 
Ut ifra det DMF har kjennskap til, er det ingen andre registrerte masseuttak i 
umiddelbar nærhet til Akersmyra pukkverk. Miljøsøk og innkomne høringsinnspill har 
heller ikke avdekket forhold som medfører at totalbelastningen for økosystemet og 
naturmangfoldet i regionen svekkes på grunn av uttaket. DMF holder imidlertid fast på 
vår oppfordring om at tiltakshaver må sette seg inn i Regional plan for vannforvaltning 
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i vannregion Agder, og at dere setter dere inn i vannforvaltningsmålene som fremgår 
av planen. I forbindelse med dette ber vi om at dere iverksetter nødvendige avbøtende 
tiltak for å unngå at den økologiske tilstanden i Litleåna forverres som resultat av 
uttaksvirksomheten.  
 
DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon 
innvilges.  
 
5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift 
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og 
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomf ører 
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og 
dyr.  
 
Området er i dag sikret med bom på adkomstveien, denne skal bestå i he le driftstiden. 
Under drift skal det settes opp sikringsgjerde og bruddvegger skal renskes fortløpende. 
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
 
5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling  
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, 
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne 
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.  
 
Massene fra Akersmyra pukkverk anvendes som tilslag til asfalt, betong og 
entreprenørvirksomhet. 
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Etter avsluttet drift skal området benyttes til industriformål. Det er allerede etablert 
betongproduksjon på ca. 4 daa av arealet. Bruddvegger skal renskes fortløpende og 
pallene skal istandsettes i takt med uttaket. Det skal fylles tilbake masser inn mot 
pallene og terrasser dekkes med avdekningsmasser, slik at det blir en mest mulig 
naturlig skråning mot industriområdet. Det skal etableres permanent flettverksgjerde 
rundt store deler av uttaksområdet. 
 
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er 
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.  
 
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse 
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til 
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til 
sikkerhetsstillelsen. 
 
Tiltakshaver foreslår at det som økonomisk sikkerhet bygges opp et fond på kr 300 
000, og hvor det avsettes 1,00 kr per m3 uttak. Alternativt kan det stilles en økonomisk 
garanti for beløpet fra i dag og fram til fondet når kr 300 000. 
 
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens 
størrelse 
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DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse å være for lavt. Etter 
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være 
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. 
 
Forslaget er godt under DMF sine erfaringstall for tilsvarende uttak. Det er blant annet 
ikke tatt tilstrekkelig høyde for fjerning av konstruksjoner, massehåndtering og 
arrondering, sikring og beplantning.  
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 1 600 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved 
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet, 
massetype, potensiell forurensningsfare, beliggenhet og lokal beskaffenhet. I tillegg 
har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- 
og uforutsette kostnader.  
 
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form 
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil 
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd. 
 
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten 
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold 
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. 
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som 
skal sperres til fordel for DMF. 
 
Bankgaranti – oppstartsfase 
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette 
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF 
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 400 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig 
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av 
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig 
sikkerhet i denne fasen. 
 
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller: 

(i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF; 

(ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og 

(iii) Ved tilbakekall av konsesjonen. 
 
Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal 
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet 
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 400 000,-. Når beløpet innestående 
på bankkontoen har nådd NOK 400 000,-, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut 
for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort. 
 
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse 
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Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet 
på NOK 1 600 000,- er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års 
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,22 pr tonn uttatt masse. 
 
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal 
bygges opp over en periode på 10 år, det vil si NOK 160 000,- pr år. I søknaden er uttak 
anslått til ca. 131 000,- tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,22 pr tonn.  
 
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar 
etterfølgende år. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en 
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen. 
 
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den 
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og 
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede 
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF 
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av 
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide 
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.  
 
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som 
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak 
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og 
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av 
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak. 
 
 

6. Driftskonsesjonens varighet 
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.  
 
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at 
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det 
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort 
dersom: 

 Utvinningsretten for statens mineraler slettes 

 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører 

 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter 

mineralloven § 37 andre ledd bokstav a 

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av 
utvinningsretten.  
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7. Tiltakshavers plikter 
Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.  

 
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift 
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. 
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges 
ned, i henhold til mineralloven § 44. 
 
Driften skal utføres med varsomhet 
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. 
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i 
henhold til mineralloven § 48. 
 
Forsvarlig sikring og opprydding 
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller 
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på 
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. 
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven 
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er 
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når 
oppryddingen skal være avsluttet. 
 
Ansvar for bergteknisk ansvarlig 
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse 
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, 

nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas 
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte 
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan 
 
Rapportering  
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.  
 
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn 
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har 
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse. 

 
 

8. Rett til å klage 
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar 
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til 
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes 
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen 
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.  
 
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 

http://www.dirmin.no/
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Thomas Furunes 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Stine Borge Nordskag 
 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1_Avta le om finansiell sikkerhetsstillelse_Akersmyra  pukkverk.docx 

Vedlegg 2_Pantsettelseserklæring for enkle pengekrav_Akersmyra  pukkverk.docx 

Vedlegg 3_Påkravsgaranti_Akersmyra pukkverk.docx 

Vedlegg 4_Foreløpig godkjent driftsplan_Akersmyra pukkverk.pdf 

http://www.dirmin.no/
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Vedlegg 5_Konsesjonsområde_Akersmyra  pukkverk.pdf 

  

Mottakere: 

Lindland Maskin AS Åsanveien 41 4580 LYNGDAL 

Kopi  ti l:  
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Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Rene Oddvar Søvik Oftebro Terrasse 11 B 4580 LYNGDAL 

Anne-Britt Søvik Oftebro Terrasse 11 B 4580 LYNGDAL 

Johan Remen Evensen Oftebro Terrasse 16 A 4580 LYNGDAL 

Maria  Søvik Evensen Oftebro Terrasse 16 A 4580 LYNGDAL 

Fiboveien 26 AS Fiboveien 26 4580 LYNGDAL 

Arne Torstein Koppang Torp Oftebro Terrasse 14 A 4580 LYNGDAL 

Kris ti  Landa-Netteland Oftebro Terrasse 11 A 4580 LYNGDAL 

Remi  André Netteland Oftebro Terrasse 11 A 4580 LYNGDAL 

Hans Petter Omland Rom 4580 LYNGDAL 

May Bri tt Omland Rom 4580 LYNGDAL 

Karl  Audun Lehne Stokkahagen 4 4022 STAVANGER 

Olav Torgny Lehne Romskogveien 11 4580 LYNGDAL 

Jan Arvid Lindland Åsanveien 62 4580 LYNGDAL 

Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 OSLO 

Stein Rune Langnes Oftebro Terrasse 20 A 4580 LYNGDAL 

Kirs ti  Pedersen Oftebro Terrasse 20 A 4580 LYNGDAL 

Thore Søvik Oftebro Terrasse 18 A 4580 LYNGDAL 

Reidun Meberg Oftebro Terrasse 16 B 4580 LYNGDAL 

Alf-Edvin Tønnessen Oftebro Terrasse 13 B 4580 LYNGDAL 

Susanne Tønnessen Oftebro Terrasse 13 B 4580 LYNGDAL 

Turid Ousdal Oftebro Terrasse 20 B 4580 LYNGDAL 

Kaare Lee Lehne Møgedalsveien 288 4521 LINDESNES 

Astri  Torhild Madland Åsanveien 64 4580 LYNGDAL 

Reidun Irene Lehne Møgedalsveien 288 4521 LINDESNES 

Øyvind Eiesland Hagehølveien 25 4580 LYNGDAL 

Ingun Merete Eiesland Hagehølveien 25 4580 LYNGDAL 

Sverre Magne Svinstad Åsanveien 7 4580 LYNGDAL 

Ingrid Bjørg Svinstad Åsanveien 7 4580 LYNGDAL 

Asbjørn Akersmyr Akersmyr 4580 LYNGDAL 

Kjel l  Are Nodeland Oftebro terrasse 9 B 4580 LYNGDAL 

Lejla Sijamija Bahtijar Oftebro terrasse 9 A 4580 LYNGDAL 

Muamer Bahtijar Oftebro terrasse 9 A 4580 LYNGDAL 

Mona Anita Aspvik Oftebro terrasse 12 4580 LYNGDAL 

Arnfinn Jensen Oftebro Terrasse 12 4580 LYNGDAL 

Arleen Turid Hystad Oftebro Terrasse 10 4580 LYNGDAL 

Lei f Arne Hystad Oftebro Terrasse 10 4580 LYNGDAL 

Eivind Årnes Oftebro Terrasse 14 B 4580 LYNGDAL 

Thordis Roland Livdekrona 62 4550 FARSUND 

Renate Akersmyr Åsanveien 80 4580 LYNGDAL 

Jonas Evensen Oftebro Terrasse 18 B 4580 LYNGDAL 

Kris tine Evensen Oftebro Terrasse 18 B 4580 LYNGDAL 

Liz Mary Søvik Oftebrolia 46 4580 LYNGDAL 

Saman Søvik Oftebrolia 46 4580 LYNGDAL 

Roland Kjellingland Oftebro Terrasse 20 B 4580 LYNGDAL 

Tor-Sigurd Tuen Tuen 3 4580 LYNGDAL 

Rolf Tore Tuen Tuen 1 4580 LYNGDAL 

Lindland Eiendom AS Åsanveien 41 4580 LYNGDAL 

Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region sør 

Postboks 2124 3103 TØNSBERG 

Statens vegvesen Region vest Postboks 43 6861 LEIKANGER 
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Fylkesmannen i  Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517, Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S 

 
 


