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Industribygda Furuflaten sett fra Daltind (I Lyngs-
alpe massivet) som er ca 1,6 km over havets 
overflate. Her nede ligger bedrifter som Furstål, 
Alu-Plast, Akvaren, Ecotech og Haplast. Alle er 
kjente og trendsettende bedrifter innenfor sine 
bransjer. Bygda er en unik industribygd som fort-

..er en av hjørnesteinsbedriftene i industribygda  
Furuflaten med Lyngsalpene som majestetisk kulisse. 

 

Vår kundeservice stab står til din tjeneste: 
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Naturen! 
 

satt er spenstig og vil være levedyktig og fremtids-
rettet i årene som kommer. Furuflaten ligger i 
Lyngen kommune med tette forbindelser til 
Tromsø og til øvrige nabokommuner. Lyngen 
kommune er en del av tiltakssonen i Nord Troms 
og Finnmark.  
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enhetene i Norge og fabrikken på Furuflaten 
var en del av det finske Uponor konsernet frem 
til 15 desember 2004 da bedriften ble kjøpt  
tilbake av lokale aksjonærer. Sirkelen ble på 
mange måter lukket.  
 
 
Produkter og teknologier: 
Haplast AS leverer hovedsakelig PE trykkrør, 
viklede profilrør med tilhørende  
bearbeidede produkter og andre lagerførte 
handelsvarer til det profesjonelle markedet.  
Bedriften har produksjonsutstyr og ekspertise 
vedrørende produksjon og bruk av glatt-

Bedriftshistorie: 
Produksjonsenheten ligger på Furuflaten i 
Lyngen Kommune og ble etablert i 1961 av  
gründeren Svein Hamnvik under navnet 
Haplast AS. Bedriften vokste relativt hurtig og 
var en viktig produsent og leverandør til  
utbyggingen av den nord norske infrastruktu-
ren. Spesielt innenfor vann- og avløpsektore-
ne.  
 
Bedriften ekspanderte hurtig gjennom 70  
årene og etablerte søsterbedrifter i Molde og 
på Rena i Østerdalen. I 1984 kjøpte det  
finske konsernet Uponor opp produksjons-

ekstruderte rør i dimensjonsområde Ø 20 mm 
til Ø 1000 mm, viklede profilrør i dimensjons-
område Ø 500 mm til Ø 2500 mm med  
tilhørende bearbeidede produkter.  
 
 
Markeder og utvikling: 
I årene som kommer vil bedriften fokusere på å 
betjene de behov kunder i VA -,markedet har 
samt levere spesialprodukter og løsninger i 
samarbeid med og til kunder innenfor  
sektorene industri/ gruve og løsninger til olje  
relaterte aktiviteter.  
 

Som en noe mer langsiktig strategi vil bedriften 
utvikle nye produkter med basis i vår kjernekom-
petanse. Denne utviklingen vil kunne føre bedrif-
ten inn i helt nye produkt og markedsområder. 
 
 
Beliggenhet: 
Beliggenheten til bedriften gir fordeler for leveran-
ser i Nord Norge og en strategisk god posisjon for 
å betjene Svalbard og olje og gass/ infrastruktur 
utbygginger som kommer i øst. Bedriften er blitt 
en kostnadseffektiv og løsningsorientert  
produksjonsenhet med sterk lokal tilknytning i et 
internasjonalt marked.  


