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Salg av næringstomter  

Nedmarken industriområde, Modum 

  

 

 

Modum kommune 

Næringstomter med høy kvalitet til salgs 

sentralt i Modum. 

Selges planert, men uten infrastruktur. 

Ferdigstillelse avtalt høst 2015. 

Modum kommune – tlf 32789300, epost servicetorg@modum.kommune.no 
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Fakta Nedmarken industriområde 

Nedmarken industriområde nær riksvei 35 mellom Vikersund og Geithus i Modum. Området 

er utviklet siden 2005 og har i dag mer enn 20 forskjellige virksomheter.  

Modum kommune har startet opparbeidelse av søndre del av området, til sammen 

ca 45 mål. Området skal planeres og infrastruktur etableres. Arbeidene er planlagt ferdigstilt 

november 2015.  

I reguleringsplanen er formål for området industri, lager og kontor/industri. BYA = 80 % og 

maksimal gesimshøyde er 14 meter. Det tillates ikke etablert tung industri eller kjøpesenter, 

rene kontorbedrifter eller virksomheter med detaljhandel/areal- og plasskrevende varer som 

sin hovedaktivitet. 

Næringsområdet vil få svært høy kvalitet. Hele flata på 45 mål skal undersprenges 2,5 meter 

og de sprengte fjellmassene komprimeres. Dette gir solid byggegrunn med stor bæreevne og 

enkel logistikk med alt på én flate.  

Området er foreslått inndelt i 8 tomter på ca 4-6 mål pr. stk, til sammen 39 mål. Grensene er 

veiledende og kan endres. 

Nedmarken ligger ca 40 minutter kjøring fra Drammen, Kongsberg og Hønefoss.  
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Salg av tomter 

Modum kommune starter allerede nå salg av Nedmarken industriområde, uten infrastruktur. 

I utgangspunktet gjøres det henvendelser mot firma som kan være interessert i større deler 

av feltet enn den inndelingen som er forslått i reguleringsplanen. Kjøper må besørge 

infrastruktur selv i samarbeid med evt. andre kjøpere.  

Dersom området ikke er solgt innen høsten 2014 skal Modum kommune lyse ut anbud på 

infrastruktur for Nedmarken og starte salg av enkelttomter.  

Interessenter bes kontakte Modum kommune, tlf 32789300 for ytterligere informasjon. 

Et salg av deler av området uten infrastruktur vil kreve ytterligere avklaring før 

avtaleinngåelse.  

Priser 

Industritomter på Nedmarken legges ut for salg for kr 410 pr. m2 ferdig planert, men uten 

infrastruktur, dvs. kr 410 000 pr. mål.   

Kostnad for infrastruktur med vei, vann, avløp og nødvendige kabelinstallasjoner til 

tomtegrense er beregnet til ca kr 300 pr. m2 og vil komme i tillegg til salgsprisen. 

Tilkoblingsgebyr for VA kommer også i tillegg. 

Tomtene selges av Modum kommune som grunneier. Kjøper har selv ansvar for å gjøre seg 

kjent med reguleringsmessige forhold og tilpasse byggeplaner til gjeldende regler. Han skal 

innhente godkjenning fra byggesaksavdelingen i Modum kommune før arbeider igangsettes.  

Tomtene selges i henhold til avhendingslova § 3-9. Det tas forbehold om feil i dette 

dokument.  

 

Bilde av området før oppstart, tatt fra skiflyvingsbakken 

 

 
Mer informasjon om tomtene på Nedmarken fås ved henvendelse til  
Modum kommunes servicetorg, tlf 32789300, epost: servicetorg@modum.kommune.no  
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Utsnitt av reguleringsplankart 

 

 

 

Tomt 2 4 983 m2  Tomt 6 3 876 m2 

Tomt 3 4 893 m2 Tomt 7 4 002 m2 

Tomt 4 5 642 m2 Tomt 8 4 784 m2 

Tomt 5 4 510 m2 Tomt 9 6 413 m2 


