
BOLIGTOMTER 
Reguleringsplaner: 

Silvalen Vest 

Prestegården 

Seløy 

Grindvika 

Vommen - Valsåsen 

Åsen Nord Herøy 

Færøya Sør Herøy 

Finnbogen Øksningan 

Sandværstøan  

Sør-Vågen Øksningan 
Iberneset 
Herøyholmen 

Herøy kommune 
- Et hav av muligheter 



I 2013 var Herøy kåret som en av norges fem mest attraktive bokommuner. Europarådet tildelte 
i 2012 Herøy kommune 3. premie blant alle Europas kystkommuner for sin satsning på bosetting. Ingen 
kommuner i Norge har tidligere fått en slik premiering. Fylkesmannen tildelte Herøy kommune 
fornyingsprisen 2012 for sin satsning på økt bosetting. Herøy kommune ble 12. høyeste rangerte 
kommune i Norge og høyest rangert i Nord Norge i NHO’s Nærings NM. 

 

Herøy- kommunen som satser for deg og din framtid. Vakker natur, et behagelig klima og et rikt 
fritidstilbud. Hva er bedre i livet enn å bo her! 

Kom til kommunen som satser for framtiden! 

Herøy kommune 
- Et hav av muligheter 



Økt bosetting i Herøy kommune: Stig Neraas, tlf. 941 50 812 
 

Informasjon, bolig, tomter, fritidstilbud i ytterkretsene  

kontakt grendelagene: 
 

Sandvær grendeutvalg: Ann Karin Sæter, tlf. 472 43 801 

Husvær grendeutvalg: Inge Skauen, tlf. 913 84 288 

Brasøy grendeutvalg: Sten Mathisen, tlf. 977 33 281 

Seløy grendeutvalg: Kirsti I Karlsen, tlf. 911 77 650 

Øksningan grendeutvalg: Lisbeth Larsen, tlf. 606 52 388 

 



Grønn/gul/oransje – 
spredt boligbygging tillatt 

Grønn/gul/ – spredt 
fritidsbebyggelse tillatt 

I denne brosjyren 
finner du kart over 
områder som er 
regulert for 
boligbygging 

 

I tillegg er spredt 
boligbygging tillatt en 
rekke steder. 

 



Sør- og Nord-Herøy 
med omland 





Iberneset 
Kontakt Kent Roger Sandvær, mobil 901 60 045 



Seløy 



Kontaktperson: 
Kirsti Jakobsen Karlsen 
91177650 



Finnbogen Øksningan 



Kontaktperson:  
Karina Kilvær 
91792071 



Sør-Vågen Øksningan 



Kontaktperson:  
Karina Kilvær 
91792071 



Vommen - Valsåsen 



Kontaktperson:  
Jon Brænden 
91844834 



Silvalen Vest 





Silvalen øst 

2 



Kontaktperson:  
Kystboliger 
95805431 



Åsen 



Nytt kommunalt boligfelt. Nærhet til 
idrettsbane, lekeplass, barnehage, 
kommunesenter. Det finnes eget 
prospekt for området. 

Kontakt Herøy kommune 

75068000 



Herøyholmen 





Grindvika 





Færøya Sør Herøy 



Kontaktperson:  
John Svensen 
40455266 



Prestegården 





Sandværstøan / Skjæret 





Nyt skjærgården fra land eller båt. Det er 3122 øyer holmer og skjær i Herøy kommune. Hva med å padle i en 
fantastisk natur, kanskje finne din egen lune vik å campe.  Eller kanskje bare å gå i fjæra, se etter skjell, nyte livet... 
  
Fiskemuligheter i kommunen er svært gode. Du vil også oppleve en fauna med et rikt dyre og fugleliv.  Herøy er et 
paradis for deg som sykler. Over små eller store bruer beveger du deg mellom en rekke øyer og forskjellig landskap. 
Ta båt, ferge eller hurtigbåt og opplev våre spennende øyer.  
  
Det finnes en rekke fritidstilbud: Fotball, håndball, volleyball, badminton, bordtennis, barne idrett, motorcross, 
husflidlag, bridge, speider, kulturskole, ungdomslag, ungdomsklubb, musikkorps, step og aerobic, treningsstudio, 
m.m. Herøy har ny idrettshall, flere lekeplasser, flott fotballbane og egen friidrettsbane 

Opplevelsen ved å nyte Herøy en sen sommerkveld gir deg minner for livet………..  
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