
Nordhordland næringspark

6 eierseksjoner
Priser fra 2 490 000,-



Nordhordland næringspark

Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune 
ved E-39 og Osterfjorden. Næringsparken består av to større næringsområder som 
ligger rett på sjø og ved E39. Totalt er det ca 500 mål med muligheter for fremtidige 
utvidelser med fleksible reguleringsbestemmelser. Byggehøyde er inntil 21 meter 
med høy utnyttelse, 150% BRA. Siden næringsparken er under bygging gir dette 
store muligheter til å skreddersy løsninger i forhold til tomtestørrelser, behov og krav.



Næringsparken strekker seg ca. 1 km 
langs E-39, og vil gi muligheter for god 
eksponering. E-39 er også en hovedpulsåre 
langs vestlandet som gir gode muligheter 
til samkjøring av logistikktjenester.

I området ved sjø tilrettelegges det 
dypvanns- kai med gode dybdeforhold. 
Havneområdet har store landarealer og 
planlegges i henhold til nye miljøkrav. 
Havnen vil ha gode klimatiske og maritime 
forhold.



Adresse:

Matrikkelnummer:

Eier/ Selger:

Hjemmelshaver:

Salgsobjekt:

Tomt:

Parkering:

Reguleringsbestemmelser:

Vann og kloakk:

Overtakelse:

Osterfjordvegen, 5913 Eikangervåg

Gnr. 212, Bnr. 132 i Lindås Kommune

Nordhordland Næringspark AS

Nordhordland Næringspark AS, men hjemmel vil bli 
besørget overført til det enkelte eiendomsselskap før 
overdragelse av aksjer.

Aksjene i selskapet

Ca 10 000 m2 – Eiet tomt

Alt uteareal vil være fellesareal, med fri parkering for 
seksjonseierne. Det vil være mulig å parkere foran 
hver seksjon.

Reguleringsbestemmelser: Eiendommen ligger i et 
område som er regulert til næringsformål.

Privat vei, vann, avløp.

Grunnarbeid er startet. Byggetid ca. 12 mnd.

Generelle data



Seksjonsbygget

Vi planlegger 24 eierseksjoner fordelt på 4 bygg med 6 eierseksjoner hver. Hver av 
seksjonene vil ligge i et eget single purpose eiendomsselskap og hver seksjon selges 
som eiendomsselskap.

Seksjonene vil oppføres som råbygg og har størrelse på BTA ca. 263 m2 , BTA ca. 275 
m2, og BTA ca. 389 m2 inkludert mezzanin.

På grunnplan er det teknisk rom med avløp, vann og muligheter for kontor.
Kjøreport på 3.4 x 4.5 meter.

Det er mulighet for tilpasning av arealene etter avtale med totalentreprenøren i 
prosjektet, Helgesens Tekniske Bygg AS.

Priser
• Seksjon BTA ca. 263 m2 kr 2 490 000,- Plan 1: 175 m2 Mezzanin: 88m2 

• Seksjon BTA ca. 275 m2 kr 2 690 000,- Plan 1: 183 m2 Mezzanin: 92m2 

• Seksjon BTA ca. 389 m2 kr 3 690 000,- Plan 1: 257 m2 Mezzanin: 132m2



Situasjonsplan

God logistikk mellom byggene
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Strategisk plassering

Nordhordland Næringspark ligger kun 30 minutters kjøring fra Bergen og ca 15 
nautiske mil fra Bergen Havn. 

Plassering gir også unike muligheter til bedrifter i nærmiljøet til å etablere seg. 
Næringsparken er kun 12 minutters kjøring fra Knarvik.
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Fasader



Plantegninger

Plan 1

183 m2

275 m2

Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 Seksjon 6

92 m2 88 m2 88 m2 88 m2 88 m2 132 m2

175 m2

263 m2

175 m2

263 m2

175 m2

263 m2

175 m2

263 m2

257 m2

389 m2

Plan 2

Totalt



Leveransebeskrivelse

Rigg
Alle nødvendige riggarbeider i forbindelse med leveranse er inkludert.

Oppbygning av tomt. Utenomhusarbeider, asfalt, m.m.
Grøfter for vann og spillvann, inntak el, tlf.
Grøfter for overvann, inkl. rørsetting, tilkoblet taknedløp.
Kummer og dreneringsrør, direkte med spredning i grunn.
Asfaltering. 100 kg/kvm. Avretting for asfaltering, fall m.m. Bærelag, grus . Oppmerking 
parkering.
Gjerde, evt. Port er ikke medtatt.

Grunnarbeider bygg.
Graving for ringmur, fundamenter, avrettet og komprimert. Tilbakefylling, avløp, 
taknedløp tilkoblet drensledning på tomt.
Avretting av innvendig grunn for gulvstøp.
Innvendig grøfter, rørføringer. Beregnet fremlegg til 1 stk. avløp, sluk i hver seksjon. 
(kan justeres og tilpasses annen innredning til bruker, før gulvstøp utføres) 
Innvendige grøfter. El- og telefonfremlegg til hver seksjon.
Graving til oljeutskiller. Beregnet 1 stk. til felles bruk.
Sprengning for oljeutskiller. Fjerning masser.
Grøfter fra bygg til oljeutskiller. Og videreføring og påkobling til offentlig 
tilkoblingspunkt.
Grøfter innv. sluker og utstyr i bøttekott.
Omfyllingsmasser oljeutskiller, belastningsplate oljeutskiller.

Betongarbeider bygg
Fundamenter, forskaling, armering, utstøping.
Nødvendige fundamenter for stålbygg og betongvegger.
Isolert brystningsmur, som nederste del av yttervegg. Høyde ca.0,9 meter over ferdig 
gulv.

Gulvstøp, isolering av grunn. Avretting dekke
Folie og isolasjon i hele gulvet.
Gulv i hall, stålet og glattet. (Deles under skille mellom seksjoner)
Fuging og avslutninger. Rissanvisere i gulv. Skjøting og dybling gulv 
Summing, avretting mellomdekke.



Bygg over betong
Komplett stålbygg over betong. Inkl. overganger, stålkonstruksjoner, avstivning, 
m.m.
Kledninger av yttervegg med Paroc-elementer.
Isolasjon og tekking på tak.
Høyde iht. tegninger.
Takrenner og nedløp.

Vinduer, dører og porter, i yttervegg
Vinduer i bygg, leveres som PVC-vinduer.
Vinduer i felt som vist på tegning.
Åpningsfelt, tillegg pr stk. Medtatt 2 stk åpning i hver seksjon.
Dører generelt i bygg. Ståldører galvanisert.
Evt. Alu-dører. Tillegg pr. stk.
Låssystem.
1 stk. port i hver seksjon, 3,4 x 4,5 meter. Inkl. omramning, m.m. med motor.
Låses med skåte. Inkl motorer på porter, og el-fremlegg.

Mellomdekker, prefab betongvegger.
Hulldekker som mellomdekke, levert og fuget.
Trapp, evt rekkverk på forkant dekke (ikke nødv om det skal bygges vegg her), leveres
og bygges opp av kjøper, bruker.

Innredningsarbeider iht. tegning. 
Skillevegger mellom seksjoner. (EI) Type Paroc.
Vegger i bøttekott går opp til underkant hulldekke som er mellomdekke.
Enkel ferdigmalt dør i vegg til bøttekott.
Skillevegger er ikke tilfredsstillende dersom det er behov for lydreduksjon mellom
seksjoner. Men, til lager som dette blir solgt som er det tilstrekkelig. Kjøpere må selv
eventuelt utføre tiltak for å oppgradere mtp lyd etter ønsket bruk.
Skillevegger mellom seksjoner. 
Rest innredning bekostes av kjøper, bruker.
Ikke medtatt vegger som vist i seksjon 3 på tegninger.

El-arbeider. Inntak og fordeling i hver seksjon. Nød- og ledelys ved ytterdør.
Brannalarm tilpasset tegninger som medfølger.
1 stk. tavle i hver seksjon m/måler etc.
Medtatt 1 stk. nødlys over dør, 1 stk. lysarmatur på vegg ved inngangsdør i hver 
seksjon.
Fasadelys. 1 stk. armatur over inngangsdør.
Trekkerør fiber til hver tavle.
Brannalarmanlegg iht. oppdeling som vist på skisse som medfølger dette prospektet.
Videre innredningsarbeider, krever ekstra detektorer. Ikke med.
Brannalarmanlegg iht. disse tegninger.
Sentral plasseres i ene seksjonen, undersentraler i øvrige.



Rørleggerarbeider
Oppstikk til hver seksjon. Brannslange som dekker hele lokalet. Sluk og avløp tilkoblet 
felles oljeutskiller.
Inntak og fordeling i bygg.
Fremlegg fra påkoblingspunkt, inkl. kummer og påkobling.
Føringer i grunn og til avløpspunkter, til hver seksjon.
Vannledninger inn i bygg. 
Bøttevask i hver seksjon, m/batteri. Medtatt varmtvannstank.
Brannslanger. 1 stk i hver seksjon.
Fremlegg brannslanger.
Sluker, innvendig. 1 stk. i hvert bøttekott ( i tillegg til kjøresterk sluk som er tilkoplet 
oljeutskiller).
Vannmåler. 1 stk. felles.
Lufting.
Oljeutskiller felles for hele bygget.
Rørføringer fra bygg til oljeutskiller. Og videreføring til offentlig påkoblingspunkt.
Rørføring innv til 1 stk. sluk i hver hall. Kjøresterke.
Alarm oljeutskiller, m.m. Kummer.
Varmeløsning ikke medtatt. Bekostes av kjøper, bruker.

Ventilasjonsarbeider.
Ikke medtatt i denne omgang. Avhenger av bruk av lokalet. Bekostes av kjøper, 
bruker.
Ventilering av seksjoner må bestilles av hver kjøper. Type ventilering og krav
avhenger av bruken av lokalet, og må tilpasses dette.
Uansett bruk må lokalet ventileres, luft utskiftes.

Gulv- og malerarbeider.
Bekostes av kjøper, bruker.
Behandling av gulv, mellomdekke. Utføres av kjøper, bruker.
Betongoverflate vegger, leveres klart for sparkling, maling.
Betongoverflater gulv, mellomdekke, leveres klar for maling, gulvbelegg, ol.
Hovedplan behandles med Asford Formula eller tilsvarende. Dette er en støvbinder 
med herding av overflate. (ikke farge i behandling)
Overflater yttervegg og skillevegger i Paroc, leveres ferdig overflatebehandlet.
Betongbrystning klar for maling.



Fordeler ved å eie
Det kan være svært økonomisk gunstig å eie sitt eget fremfor å leie.

Her er et regnestykke som illustreres den mulige økonomiske gevinsten ved å
eie:

KJØPESUM:       2 490 000,-
EGENKAPITAL 20%:     498 000,-
BANKLÅN:       1 992 000,-
RENTE       4 %

KOSTNADER VED Å EIE
BTA:        263m2

RENTEKOSTNAD PER ÅR:     79 680,-
DRIFTSKOSTNADER, ESTIMERT:    14 000,-
TOTALE ÅRLIGE DRIFTSKOSTNADER VED Å EIE: 93 680,-
PER KVM PER ÅR:      356,-

KOSTNADER VED Å LEIE
BTA:        263m2

ÅRSLEIE KR 900 PER KVM:    236 700,-
KOSTNADER FRA HUSEIER, ESTIMERT:  26 300,-
TOTALE ÅRLIGE KOSTNADER VED Å LEIE:  263 000,-
PER KVM PER ÅR:      1000,-

ÅRLIG BESPARELSE VED Å EIE:   169 320,-
BESPARELSE I PROSENT:    64 %



Rett på sjø og vei

www.nhnaringspark.no

Tommy Guldbrandsøy  //  Daglig leder  //  Mobil: 918 75 390  //  E-post: tommy@atr-eiendom.no
Roger Gjervik  //  Prosjektleder  //  Mobil: 918 75 391  //  E-post: roger@atr-eiendom.no


