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Utgangspunktet og utviklingen 

Forsvaret la ned aktivitetene på Lista flystasjon i 1995/1996 

Lista Autoteknikk AS ble stiftet 01.07.96 

Hovedfokus fra starten: bilverksted 

Har vokst… 
Lista Holding AS 

Lista Flypark Eiendom AS 

Lista Hangar Eiendom AS 

Agder Olje AS 

Agder Traktor og Maskin AS 

Enli Vestheim AS 

Lister Transportsenter AS 
Lister holding AS 

Norsk Fiberoptikk Agder AS 

og nye firmaer 

har kommet 

til… Sør Energi AS 

Ice Tech AS 



Lista fly- og næringspark 



Lista fly- og næringspark: kommunedelplan 



Lista Autoteknikk AS 

Fagområde: 

Autorisert bilverksted for kjøretøy opp til 7,5 tonn 

Administrasjon og regnskap  

 
 

Fakta: 

– Etablert i 1995 – første firma på 

området 

– Omsetning: 8-10 millioner per år 

– Årsverk: 9 



Agder Olje AS 

Fagområde: 

– Hovedforhandler fra Moi til Arendal 

– 2 vogntog 
 

Fakta: 

– Omsetning: 100 millioner per år 

– Årsverk: 5 



Sørlandets Liftutleie AS 

Fagområde: 

– Utleie av industriutstyr og personell 

– Utleie av lifter, kraner, biler, traktorer 

 

 

 
 

Fakta: 

– Omsetning: 8 millioner per år 

– Årsverk: 2 



Lister Transportsenter AS 

Fagområde: 

– Hertz bilutleie 

– Statoilstasjoner: Vigeland og Lyngdal 
 

Fakta: 

– Omsetning: 100 millioner per år 

– Årsverk: 11 



Ny vaskehall – Handelsparken Rom 



Agder Traktor og Maskin AS 

Fagområde: 

– Hovedforhandler for Valtra for Øst- og Vest-Agder 
 

Fakta: 

– Omsetning: 60 millioner per år 

– Årsverk: 10 

– Etablert på Hægeland og i Lillesand og på Lista Fly og Næringspark 

http://www.valtra.no/Products/tractors/Tserie/1_2.htm


Presentasjon, 27.05.09 

Europris eiendomsutvikling 



Europris - utvidelse 

 



IceTech Norge AS 

Fagområde: 

– Produksjon av tørris 

– Salg, fylling og distribusjon av gassflasker 
 

Fakta: 

– Omsetning: 3 millioner per år 

– Årsverk: 2 

– Produksjonsstart februar 2008 

– Avtale med Casting Technologies 

Farsund AS 

– Avtale med Yara 



Fore more information   www.icetechworld.no   or 

call  +47 95338000  

IceTech Norge AS 

”Landets ledende 
aktør på 

tørrisblåsing og 
utstyr for 

tørrisblåsing”  

 

http://www.icetech.dk/


Fore more information   www.icetechworld.no   or 

call  +47 95338000  

Fjernvarmeanlegg Lista Fly- og næringspark 

• 1.5 GWH per år 

• Oppvarming av bygg og 

varmtvann til bedrifter i Lista Fly- 

og næringspark 

http://www.icetech.dk/


Fore more information   www.icetechworld.no   or 

call  +47 95338000  

 

 

http://www.icetech.dk/


Lister Forsvarshistoriske Forening 

Fagområde 

• Lister Forsvarshistoriske Forening (LFF) er en ideell forening som ble stiftet i 

2006, som jobber for å ta vare på alle typer forsvarshistorisk utstyr. Fortrinnsvis 

er det utstyr som har vært benyttet i distriktet som vi ønsker å ta vare på, men 

annet utstyr som vi får tar vi selvsagt også vare på. 

 

 



Tokla- Asylmottak enslige mindreårige 

Fagområde: 

– Asylmottak, enslig mindreårige flyktninger 
 

Fakta: 

– Årsverk: 50 

– 140 plasser 

– Flere bygg brukes 



Lista Aktivitetspark 



Flipsidehallen 

  

 Flipside Camp, en action camp for ungdom fra 10 til 17 med BMX sykling, 

skating, sparksykler, cheerleading, musikk samt kunst og media.  

 

Ideen bak konseptet er å samle ungdom med stor interesse for en 

individuell, kreativ sport eller aktivitet og gi dem mulighet til å utøve denne 

interessen sammen med likealdrende under ledelse av rollemodeller og 

forbilder. 

 

 

 

 

 

 



Lista aktivitetspark- oversiktsbilde 

 



Lista Aktivitetspark- Kulturhangaren 

Fagområde: 

– Hangar med kunstgress 

– Fotballtrening og annen trening 

– Kulturaktiviteter 

– Messer, utstillinger og konserter 
 

Fakta: 

– Fullt utleid ettermiddag og kveld 

– Noe utleid i helger 

– Noe utleid på dagtid 



Lista Aktivitetspark- GoKart 

Fagområde: 

– Idrettslag 

– Motorsportanlegg 

– Klubbhus 

 

Fakta: 

– Gokart- og driftingbane 

– 120 interesserte ungdommer og voksne 

– Åpning av anlegget: mars 2008 



GoKart banen 



Lista Hangar Eiendom AS 

Fagområde: 

– Eiendomsselskap 

– Utviklingsselskap 

– Vaktmesterfunksjon 

Fakta: 

– Omsetning: 3 millioner per år 

– Årsverk: 2 

– 10.000 m² bygningsmasse og 100 mål eiendom 



Lista Hangar Eiendom AS 



Agder Fiberoptikk AS 

Fagområde: 

– Tilby tjenester relatert til fiberoptikk 

– Bygge ut nettverk for TDC Song 
 

Fakta: 

– Omsetning: 4 millioner 

– Årsverk: 3-4 

– Sterkt voksende fagfelt! 



Politi øvelsessenter 

• Eksisterende fasiliteter  

• Muligheter for bygging  

• Felles eierstruktur for hele anlegget  

• Korte avstander internt på flyplassområdet (radius 1,6 km)  

• Reguleringsbestemmelser  

• Flyplassmuligheter  

• Nærhet til både skog og sjø  

• Avstand til nærmeste tettsted/handlemuligheter, ca 3 km  

 



Politi øvelsessenter 

Skytebane med overbygg 



Politi øvelsessenter 

Hundetjeneste- hundetrening 



G4S og Sector alarm 

Fagområde: 

– Vekter- og alarmtjeneste 

– Døgnkontinuerlig vakt 

– Salg og montering av alarmer (private og industri) 
 

Fakta: 

– Årsverk: 2 

http://www.sectoralarm.no/


Tjørves Tekniske AS 

Fagområde: 

– Elektroinstallasjoner for industri og private 
 

Fakta: 

– Omsetning: 8 millioner per år 

– Årsverk: 6 - 8 



Lista Flypark Eiendom AS 

Fagområde: 

– Hotell og leiligheter 
 

Fakta: 

– Omsetning: 2 millioner per år 

– Årsverk: 2 

– 99 rom til utleie 

– Oppgraderes fullstendig 

 



Lista Flypark Eiendom AS 

– Nytt hotellbygg under planlegging 

– Skal stå ferdig sommeren  



Lista Flypark Eiendom AS 



Enli Vestheim AS 

Fagområde: 

– Utleie av selskapslokaler, hotelldrift og catering 

– Hovedresepsjon for Lista Flypark AS 
 

Fakta: 

– Årsverk: 6-7 

– Startet offisielt 01.01.08 

– Rom i 2. etasje 

 



Enli Vestheim AS 

Fagområde: 

– Lokalprodusert mat 

– Pølsemakeri og kjøttbearbeiding 

– Catering og selskapsarrangement 
 

Fakta: 

– Årsverk: ca 6 

– Forventet omsetning i 2014: 

 5 millioner 

– Startet offisielt 1.6.2013 

– Lokaler Vestheim 



Enli Vestheim AS 



Norges Eiendomsutvikling AS 

Fagområde: 

– Prosjektering og ferdigstillelse av bygg 

– Nybygg og rehabilitering 

– Industrihaller (forhandler for Hallmaker) 

– Betongtjenester 

– Glassservice 
 

Fakta: 

– Årsverk: ca 6 

– Omsetning: 16 millioner 

– Startet offisielt 01.04.09 

– Lokaler i hangar 045 

og bygg 36 

 



Tomashaugen AS - Meierigården Vanse 



Tomashaugen AS - Meierigården Vanse 



Vatnelia Panorama AS 

9 terrasseleiligheter og 4 eneboliger – ferdig prosjektert – klar for salg  



Vatnelia Panorama AS 

9 terrasseleiligheter og 4 eneboliger – ferdig prosjektert – klar for salg  

 

 



Havik Eiendom AS 

Industriområde og felt for hytte- og eneboliger (ca 70 mål), Havik – Spind  

 



Havik Eiendom AS 



Lundevågen Havneinvest AS 

Industritomt i Lundevågen havneområde 

 

 



Sør Energi AS 

• Etablert 2012 

– Leverer bærekraftige energiløsninger til næring og husholdning 

• Eiere 

– Vollan Holding AS – Helge Mikalsen 

– GBB Holding AS – Gunnar Breivik 

– Nøttveit Invest AS – Harry Leo Nøttveit 

 

– Kontoradresse – Lista Fly og Næringspark  

 

 

 

 

 



Vår posisjon – Kortreist Energi 

Energiproduksjon 

Stor skala 

Inngår ikke 

Energiproduksjon 

Små skala 

Inngår ikke 

Regionale energi løsninger 

-Sør Energi 

-Vår kjerne interesse 



Status fjernvarme utbygging 
Kommunale bygg – oppstart oktober  2012 

Bakgrunn – Doffin tilbud - avtale med Lyngdal Kommune:  

•Omsorgssenteret er tilkoblet. 

•Begge skolene + Lyngdalshallen er klar fra vår side. 

•Det er lagt ca 5000m fjernvarmerør 

•Var ferdig hovednett mai 2013 – utvider nå med nye bygg 

•Energimengde ca6 GWh (ferdig utbygget) 

 

 Varmebehov  
offentlig 

Varme 
Handelsparken 

Overskuddsvarme 



Biovarme – prefabrikkerte 

energisentraler med flisfyring  
Eksempel på anlegg  



Fjernvarmeanlegg 

‒ Utvidet fjernvarmeanlegg på Rom, for økt spillvarme uttak fra 

Alloc 

‒ Fibo Tresbo – bygging av varmesentral for utnytte spillvarme til 

fjernvarme distribusjon  

 

 



Plan for utvidelse av  

fjernvarmeanlegget i Lyngdal 

‒ Øke energileveranse med 3,1GWh til ca 6,2 GWh - basert på 

spillvarme fra Alloc  

‒ Bakgrunn – Doffin tilbud- avtale med Lyngdal Kommune:  
• Leveranse til kommunale bygg – kunder i Handelsparken 

• Det er lagt ca 3500m fjernvarmerør 

• Var ferdig hovednett mai 2013   

• Energimengde i dag ca 3,1 GWh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmebehov offentlig 

 

 

Varmebehov handelsparken 

 

 

Overskuddsvarme 
Offisiell åpning 31.10.2014 



Miljøenergi AS 

• Etablert 2014 

– Produksjon av flisbriketter 

– Fra nyttår 2016 starter også produksjon av dyrestrø som presses 

i firkantballer 

– Kontrakt på 3000 tonn årlig 

– Konsesjon for å ta i mot  

     rivningsmaterialer 

 

 

 

 

 



Miljøenergi AS 

 

 

 

 



Miljøenergi AS 

 

 

 

 



Miljøenergi AS 

 

  

 

 

 

 



Miljøenergi AS 

 

  

 

 

 

 



Fjeldskår Vindmøllepark, Lindesnes 

• Sør Energi er en av 5 eiere av Fjeldskår 

vindmøllepark ved Lindesnes 

• Består av 5 vindmøller som til sammen gir en 

elektrisitetsproduksjon på ca. 12 GWh. 

• Vindmølleparken i Lindesnes ble åpnet i 1998, 

    og var den første i Norge. 
 

 



Smartbloc AS 

• Etablert 2015, Norges Eiendomsutvikling er en av eierene. 

– Import og salg av Smartbloc fra Portugal 

– SMARTBLOC’s unike teknologi og konstruksjon gir lave 

byggekostander uten at det går på bekostning av kvaliteten og 

holdbarheten til bygget. 

 

 

 

 

 



Smartbloc AS- Byggemetode 

• SMARTBLOC er utformet med tanke på at det skal være svært enkelt å bygge. 

Systemet består av få komponenter, er av høy kvalitet og er meget fleksibelt til 

forskjellige typer bygg. Dette gir deg lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. 

• SMARTBLOC egner seg godt til de fleste typer bygg. Systemet er designet for bygg 

opptil 3 etasjer. SMARTBLOC er brannsikkert, miljøvennlig, har høy styrke og lave 

vedlikeholdskostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Serbo Utvikling AS 
• Import og salg av ferdighus og  

     låsesystem fra Serbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bilder fra fabrikken i Serbia 



Serbo Utvikling AS 

• Bygging av første hus fra Serbo i gang på Helvik 
 



Lista Autoteknikk Eiendom AS 

Fagområde: 

– Eiendoms- og utviklingsselskap 
 

Fakta: 

– Omsetning: 2 millioner per år 

– Årsverk: 1 



Prosjekter under utvikling 

– Kitemill 

– Biogassanlegg 

– Treforkullingsprosjekt 

– Datalagringssenter 

– Huntonit- spillvarme 

– Tonstad- Spillvarme 

 

 



Kitemill Lista 

• Thomas Hårklau er gründer og bor på Voss. I samarbeide med 

Helge Mikalsen, er de i gang med testing av Kitemills ved Lista 

Flypark.  

•  Thomas har, sammen med teknologer fra Kongsberg Norges 

kanskje aller tyngste industrimiljø, gjort en rekke forsøk på Lista for å 

se om en kite kan produsere så mye energi som utviklerne har håpet 

på. 

 

En serie med bilder tatt av en kite som 

produserer energi på Lista 

flyplass. (Bildemontasje: Kitemill) 



Kitemill Lista 



Kitemill Lista 



Biogass Lista 
‒ Planlagt biogassanlegg i Lista Fly- og næringspark 

‒ Produser biogass av matavafall og dyregjødsel fra omkringliggende gårder 

‒ Behandle avfall 

‒ Produsere energi 

‒ Produsere høyverdig gjødsel 

‒ Redusere utslipp av klimagasser 

‒ Reduserer forbruket av ikke- fornybare ressursser 

‒ Arbeidsplasser og verdiskapning 

‒ Støtte fra ENOVA  

 



Biogass Lista 



Treforkullingsprosjekt 

 
 

 



Lista Renewable Industry Park- Datalagringssenter 

HVA KAN LISTA FLY- OG NÆRINGSPARK? 

 

• Store sammenhengende arealer avsatt til 

næring i kommunedelplan 

 

 

• Muligheter for tilknytning til 

transformatorstasjon i Lundevågen, to 300 

kV kraftlinjer – muligheter for uttak av 

betydelig mengder kraft. To linjer gir 

redundans, noe som er viktig. 

 

 

• Nærhet til Tampnetts fibernett og ny 

fiberforbindelse mot Tyskland 



Tonstad – Spillvarme 

• Utnytte spillvarme fra Statnett sine traforstasjoner 

 

 

 



Huntonit Vennesla 

• Varmeprosjekt/energisenter  

• Mottak og forbrenning av støv fra produksjonen og utenfra 

 

 



Byggetrinn 1 og byggetrinn 2 



 

 

Industrikaia (Kai 

nr.1) 
Kailengde 130 MTR 

Dybde: 7,5 – 10,0 MTR 

 

 

Industrikai (Kai nr.2) 
Kailengde 100 MTR 

Dybde: 7,5 – 8,5 MTR 

 

 

Dypvannskaia  
(Kai nr.10) 

Kailengde 130 MTR 

Dybde: 15 MTR 

 

 

  
(Kai nr.3) 

Kailengde 130 MTR 

Dybde: 14,5 MTR 

 

http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
http://www.alcoa.com/global/en/home.asp


 



Landbruk i Lista Fly- og Næringspark 

Fagområde: 

– Oppdyrking av jord 

– Tilrettelegging for beite 
 

Fakta: 

– Rundt 2000 mål 

– Samarbeid med 

jordbrukssjef Vatland 



Samlet bemanning og omsetning 

…og et stort potensiale for 

videreutvikling…! 

 

 

Samlet antall arbeidsplasser: ca 200 
 

 

Samlet omsetning: ca NOK 300 millioner per år 


