
Annonsetekst: 

Salg - Finneidfjord industriområde  

Området er regulert til industri- og lager. Ved ny regulering kan det etableres småbåthavn. 

Arealprisen med ferdig utbygd VVA er kalkulert til 150 kr/m2. Motfylling (på tomtene 1-4) og våtlendt 

areal vil ha en lavere pris. Området har noe begrenset stabilitet. 

Klargjøring med VVA-utbygging vil skje når 80 prosent eller mer av området er solgt. Utbygging kan 

skje høsten 2014. Kartet viser en foreløpig tomteplan som kan tilpasses kjøpers behov.  

Informasjon kan hentes på www.hemnes.kommune.no. Søknad om tomt sendes 

postmottak@hemnes.kommune.no innen mandag 13. januar 2014 kl. 14.00. Bare fullstendig utfylte 

søknader vil bli vurdert. Kontaktperson er Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133, 

trond.mollersen@hemnes.kommune.no 

 

Utfyllende: 

Finneidfjord industriområde ble regulert og oppfylt i forbindelse med E6-anlegget Valla – Finneidfjord 

på begynnelsen av 1990-tallet. Under arbeidet viste det seg at området hadde dårlig stabilitet. Det 

ble foretatt geotekniske undersøkelser og stabiliteten er derfor dokumentert. Området har i 

hovedsak ligget i ro siden oppfylling. 

Reguleringsformålet er industri/lager. I sjøen er det regulert havneområde mot sør og småbåthavn 

mot nord. Den regulerte småbåthavna er imidlertid så grunn at den kan ikke nyttes. Ei eventuell 

framtidig småbåthavn må derfor anlegges i sør mot Finneidfjord Industrier. Dette vil kreve ny 

reguleringsplan. 

Mot sør grenser kommunens areal mot Finneidfjord industrier som også er regulert til industri/lager. 

Mot øst og nordøst er det landbruksareal (LNF) og området brukes til sauebeite. For framtidige 

virksomheter kan det oppstå et krav om å gjerde. 

I nord er det et anlegg for hestesport (ridebane) og i øst er det et silanlegg på den kommunale 

avløpsledninga. Begge disse anleggene må ha atkomst over industriområdet og den er planlagt midt 

over industriområdet. Atkomsten kan flyttes i ytterkanten mot øst, men dette må bekostes av den 

som eventuelt krever å disponere industriområdet som ei sammenhengende flate. 

Finneidfjord industriområde er om lag 35 dekar når motfyllinga medregnes. Motfyllinga utgjør knapt 

10 dekar, den er 1-1,5 m lavere og oversvømmes delvis på stor flo. Motfyllinga skal ha minimal 

belastning fra virksomhet, men den kan brukes. 

I dag er det lagret store mengder trevirke på området som skulle brukes til biobrensel. Det ligger 

også en steindunge og diverse annet som må fjernes. Planen er at kommunen rydder unna alt dette 

og at området framstår som klart til utbygging. 
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