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Vestheia
I trygge omgivelser på toppen av Hisøya bygger
HSH sitt andre boligfelt i Arendal. Prosjektet består
av19 innholdsrike eneboliger fordelt på tre boligtyper i størrelsen ca. 175-230 m2. Boligene er
tegnet av Trafo Arkitekter AS med aktive familier
som målgruppe og med fokus på moderne uttrykk,
vedlikeholdsvennlige materialer og fremtidsrettede
løsninger. Boligene blir blant annet tilrettelagt for
fremtidens arbeidsliv, med egen avdeling for
hjemmekontor. Materialvalgene er gjort slik at
behovet for vedlikehold skal bli minst mulig, slik
at man kan bruke mest mulig tid på de aktivitetene
man velger selv.
Med Hisøyskogen rett utenfor døren har man
umiddelbar tilgang til en lang rekke aktivitetsmuligheter. Stinettverket som grenser inntil feltet er ideelt
for joggeturer, stisykling, sopp- og bærturer og frilek
for barn. I tillegg kommer det en ny og gjennomtenkt
lekeplass og en helt egen padeltennisbane!
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Vi tror det vil bli godt å bo på Vestheia. Her kan man
parkere bilen når man kommer hjem, og utføre de
fleste daglige gjøremål uten å måtte bruke den igjen.
Barna vil bruke den bilfrie «Jokerveien» til og fra
skole og fritidsaktiviteter, og den daglige handelen
kan utføres på Joker som er nærmeste nabo. Friluftsog treningsmuligheter får man utenfor døren, og har
man gjøremål i byen er det gåavstand til ferja i
Kolbjørnsvik. Man befinner seg også «midt» på
Hisøya, slik at hele øya inklusiv de populære
badeplassene og spisestedene er innenfor
sykkelavstand.
Vestheia ligger på vestsiden av «Hisøytoppen» og
har fantastiske solforhold. Alle boligene er plassert
med tanke på denne kvaliteten, slik at man får ettermiddags- og kveldssolen inn på uteplassen, uansett
hvilken bolig man velger.
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Området
Hisøya regnes som et svært attraktivt sted å bo,
og det er ikke uten grunn. Omringet av vann
på alle sider med Nidelva, havet, Galtesund
og byfjorden har øya en svært variert og unik
strandlinje med mange fantastiske badesteder
og fiskeplasser, som sammen med et stort
nettverk av turveier gir fantastiske rekreasjonsmuligheter. Hisøya har egen skolekrets, idrettslag,
barnehager, butikker og sommerrestauranter, og
godt kollektivtilbud med både buss og ferje.

Foto: Espen Bierud
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Kolbjørnsvik er kanskje den mest attraktive delen
av Hisøya, og på Vestheia er man en del av
4816 Kolbjørnsvik, samtidig som man er på riktig
side av «Hisøytoppen» for å oppnå optimal
ettermiddags- og kveldssol. Vestheia ligger
sentralt plassert ift. alle fasiliteter på øya, og
har en spesielt gunstig beliggenhet i forhold til
Hisøyskogen, skolen og idrettsområde, med
trygg og bilfri gangvei i mellom.

Foto: Espen Bierud
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Arkitektene
TRAFO arkitektur er bevisst på at våre omgivelser påvirker oss og at arkitektur kan fremme gode og trygge
sosiale rammer. Derfor er vi opptatt av å bygge videre
på stedlige kvaliteter, ivareta gode proporsjoner, god
design, godt håndverk og en langsiktig bærekraftig
materialbruk.
HSH Arendal gav oss muligheten til å være med å skape
et godt boligmiljø på Vestheia. En oppgave vi tilnærmer
oss med ydmykhet og alvor. Et boligområde former både
barn, unge og voksne, setter rammer for et godt privat
utviklingsrom og skal gi beboerne et samlingspunkt og
en felles tilhørighet i et lokalt fellesskap og nabolag.
TRAFO arkitektur ønsket å opprettholde eksisterende
terrengformasjon i så stor grad som mulig. Derfor er alle
tomtene mot sydvest lagt i trappetrinnshøyder som følger
eksisterende areal på kollen mot naboene i sydvest. Å
rette boligenes hoved-uteareal mot sydvest er riktig for
familieboliger. Det er fra ca. kl. 15 og utover dagen at de
fleste kommer hjem og benytter boligens oppholdsareal
både ute og inne.
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Boligene er organisert som lange gavlhus, der alle ligger
i samme retning med hageareal mot sydvest og med
inngangsside mot fellesareal og atkomstsituasjon. Siden
Vestheia ligger mot skogområdet og i et kollete landskap
er det valgt en hustype bygget i tre og med saltak.
Estetisk er denne tradisjonelle boligtypen strammet opp
og modernisert med et brattere tak, knapp detaljering og
store klare vindusfelt som åpner opp boligen mot deres
uteareal, lys og luft. Boligene står nesten på tå og strekker seg mot utsynet med sitt høyreist uttrykk.
Boligene er innholdsrike og fleksible, alle er organisert
med en tett langside og en åpen langside. På denne
måten kan de ligge ved siden av hverandre uten å få
mye innsyn fra naboene. Boligene inneholder Tv-stue/
lekerom, 3-4 soverom, større oppholdsrom med stue
og kjøkken bad i både 1. og 2. etasje samt et loftsareal
til hjemmekontor eller hobbyaktivitet. Med boligenes
saltaksform får en et stort volum i 2. etasje med høyde
under taket. På gavlene mot sydvest strekker taket seg
ut og skjermer både mot sol inn i boligen og for innsyn
fra naboene.
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Tomteoversikt
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Egen padeltennisbane
På Vestheia bygger vi en egen padeltennisbane
til fri disposisjon for boligkjøperne. Padeltennis
er en racketsport som kombinerer elementer
fra tennis og squash - og er en av de raskest
voksende idrettene i verden. Banen er utformet
med vegger som i squash, men med nett som i
tennis. Racketene er tykkere, men mindre enn
squash- og tennisracketer, og uten strenger.
Dette gir spilleren mer kontroll over racketen.
Padel krever mindre styrke og tekniske
ferdigheter enn tennis.
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Dette gjør det til en sport som passer både
barn og voksne med ulikt ferdighetsnivå. Man
opplever tidlig mestring i padeltennis, samtidig
som man får en god treningsøkt. Alle klarer å
spille, uansett ballferdighet, styrke og kondisjon.
Du vil oppleve læringskurven i padel som bratt,
og vil merke fremgang allerede på første
trening. Selv om padel er en mix av det beste
fra to idretter, trenger du ikke å ha spilt hverken
tennis eller squash for å like denne sporten.

Helside bilde av padel
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Moderne og romslige eneboliger!
Generelt om boligene
• Store og innholdsrike arkitekttegnede eneboliger
• Moderne og fremtidsrettet arkitektur
• Egen avdeling for hjemmekontor
• Egen TV-stue
• God romfølelse med mye volum
• Store vinduer, mye lys

Generelt om boligene
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Innholdsrike
kvalitetsboliger
Vi har utviklet boligene på Vestheia med tanke på
aktive familier, og gitt dem innhold som vi vet familier
verdsetter ut ifra erfaringer med en lang rekke
boligprosjekter. Blant annet vet vi at et stort allrom
med åpen stue- og kjøkkenløsning er viktig, i tillegg
til en egen TV-stue for å muliggjøre to separate
avdelinger. Soverom, bad og vaskerom er
hensiktsmessig plassert i forhold til hverandre, og
vi har utnyttet mulighetene saltakskonstruksjonen gir
til å etablere enda en avdeling, til for eksempel hjemmekontor, treningsrom eller hobby. Det er også
sørget for at deler av stuene blir åpne i full høyde
opp til yttertaket, noe som gir en svært luftig og
behagelig romfølelse.
Felles for alle boligtypene på Vestheia er at de er
tegnet med en «åpen» og en «lukket» side slik at de
skjermes fra hverandre, samtidig som det oppnås mye
naturlig lys og utsikt fra store velplasserte vinduer.
I tillegg til plasseringen i forhold til hverandre, er
samtlige boliger plassert slik at de skal få maksimalt
ut av de svært gode solforholdene, ved at uteplassene er lagt på boligenes sørvestlige side. Videre er
tomtene anlagt på ulike høyder for at de skal harmonere i størst mulig grad med omkringliggende terreng,
og gi variasjon i feltet.
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Illustrasjonen kan avvike ift. ferdigstilte boliger.
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Illustrasjonen kan avvike ift. ferdigstilte boliger.
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Illustrasjonen kan avvike ift. ferdigstilte boliger.
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BOLIGTYPE A

1. etg

Tomt nr 1-6
BRA
P-ROM
Soverom

209 m2
204 m2
4

S-bod
5,0 m2

BRA
89,0 m2

entre

sov

5,2 m2

13,0 m2

gang
14,9 m2

bad
8,2 m2

vaskerom
6,5 m2
V.V

sov
7,7 m2

SYD

stue
15,8 m2

ØST

sov
7,7 m2
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2. etg

3. etg

BRA
36,1 m2

BRA

bad

84,0 m2

4,0 m2

sov

Kontor

15,5 m2

16,5 m2

WC
1,7 m2

Loftstue
19,6 m2

åpent ned

åpent ned

DW

Stue
60,2 m2

0

1

2

3

4
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BOLIGTYPE A (S)

1. etg

Tomt nr 7-8
BRA
P-ROM
Soverom

209 m2
204 m2
4

S-bod
5,0 m2

entre

sov

5,2 m2

13,0 m2

BRA
89,0 m2

gang
14,9 m2

bad
8,2 m2

vaskerom
6,5 m2
V.V

stue
15,8 m2

SYD

sov
7,7 m2

ØST

sov
7,7 m2
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2. etg

3. etg

BRA
36,1 m2

BRA

bad

84,0 m2

4,0 m2

sov

Kontor

15,5 m2

16,5 m2

WC
1,7 m2

Loftstue
19,6 m2

åpent ned

åpent ned

DW

Stue
60,2 m2
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Romfordelingsskjema
1. ETASJE

GULV

VEGG

HIMLING

SANITÆR

VARME

ELEKTRO
Stikk iht. NEK 400.
2 stk downlights m/
dimmer.

ENTRÉ

Flis, grå 30x60 m/
hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

GANG

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

SOVEROM

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

SOVEROM

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

SOVEROM

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

TV-STUE

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

Flis 60x60,
5x5 i dusjsone,
Antrasitt grå.

Flis 60x60,
Antrasitt grå.

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Dusjdører i herdet glass,
Vegghengt toalett,
Ett greps blandebatteri,
Sluk.

Varmekabler

Stikk iht. NEK 400.
2 stk downlights m/
dimmer.

Flis 30x30 m/oppkantflis, antrasittgrå.

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

200 liters varmtvannsbereder. Opplegg til
vaskemaskin. Sluk.

Varmekabler

Stikk iht. NEK 400.
Lampepunkt i tak.

BAD

BOD/VASKEROM

2. ETASJE

GULV

VEGG

HIMLING

Varmekabler

SANITÆR

INNREDNING

VARME

ELEKTRO

120 cm hvit baderomsinnredning m/servant.

INNREDNING

DAGLIGSTUE

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

KJØKKEN

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

SOVEROM

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

WC

Flis 20x20 m/oppkantflis, antrasittgrå.

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Vegghengt toalett, ett
greps blandebatteri.

Varmekabler

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

60 cm servant

BAD

Flis 60x60,
5x5 i dusjsone,
antrasitt grå.

Flis 60x60,
antrasitt grå.

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Dusjdører i glass, vegghengt toalett, ett greps
blandebatteri, sluk.

Varmekabler

Stikk iht. NEK 400.
2 stk downlights m/
dimmer.

80 cm hvit baderomsinnredning m/servant

HEMS

GULV

VEGG

HIMLING

Forberedt for ildsted

Ett greps blandebatteri

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

Stikk iht. NEK400.

Kjøkkeninnredning fra
Strai iht. tegninger. Inkl.
vask og ventilator.

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

SANITÆR

VARME

ELEKTRO

HEMS/
LOFTSTUE

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.

HOBBYROM/
KONTOR

14 mm 1-stavs eikeparkett, matt lakk
m/hvit fotlist

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Sparklet og malt gips,
hvit (S 0500-n)

Stikk iht. NEK400.
Lampepunkt i tak.

INNREDNING

Rekkverk i tre/glass.

TRAPPER, DØRER OG LISTVERK
TRAPP

1. - 2. etg

Åpen trapp m/hvite vanger, glassrekkverk, hvit håndrekke. 3-stavs eiketrinn

TRAPP

2. - 3. etg

Åpen trapp m/hvite vanger, hvit håndrekke. 3-stavs eiketrinn

INNVENDIG REKKVERK

Glassrekkverk. Hvite stolper

INNERDØRER

Slette hvite dører, med slette hvite lister og gerikter

LISTVERK

Listefritt rundt vinduer, balkongdører og i overgang vegg/tak
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Leveransebeskrivelse
Yttertak
Tekkes med flate betongtakstein. Valgfri farge
mellom «Fjellgrå», «Setersort» og «Skifer».
Takrenner og nedløp i ubehandlet aluminium.

Oppvarming
Varmekabler iht. romskjema.
Boligen leveres klargjort for installasjon av stålpipe
og ildsted.

Yttervegger og utvendig himling
Utvendig kledning i Royalimpregnert eller varmebehandlet furu. Standard farge er upigmentert/
natur. Fargene sort og okergul kan leveres som
tilvalg. Boligene har en sekundærfarge som vil bli
benyttet på utvendig himling, inngangsparti samt
innside vegg ved veranda og inngang. Ved sorte
og selvgrånende hus vil denne fargen være okergul
mens ved okergule hus vil denne fargen være sort.

Tekniske installasjoner
Det er medtatt 2 punkter for TV/data, ett i hver stue.
Ventilasjonsanlegg, aggregat planlegges plassert
på vaskerom. Utvendig frostfri vannkran utenfor
vaskerom.

Terrasser
Terrassedekker utføres i CU imp terrassebord.
På inngangssiden er terrassen tett, mens det på
hagesiden er åpent mellom terrassebordene.
Tett kan leveres som tilvalg.

Forbehold
Det tas forbehold om rett til endring av form og
utførelse i denne beskrivelsen forutsatt at den
generelle standarden ikke forringes. Det tas forbehold om avvik i beskrivelsen og mindre endringer/
tilpasninger i fasade som følge av detaljbearbeidelse. Det må påregnes sjakt/innboksinger/
nedforinger for tekniske føringer som ikke er vist på
tegning. Utstyr og innredning som ikke står i romskjema, men som er vist på plantegning er ikke med
i leveransen. Alle illustrasjoner, perspektiver og foto
er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse,
og ikke bindende for utforming av den endelige
bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer
som ikke inngår i leveransen. Ved eventuelle avvik
mellom tegning og illustrasjon, er tegninger
gjeldende. All informasjon er gitt med forbehold
om rett for utbygger til å foreta mindre endringer.
Endringene skal ikke forringe standarden på
leveransen. Det tas forbehold om trykkfeil. I overgang mellom himling og vegg, i hjørner og mellom
vegg og vindu kan det oppstå sprekk og riss som
følge av normal tørk og krymp av bygningsmaterialer. Ved tilvalg hos våre underleverandører
vil det være et påslag på 10-15%.
Tegningsendringer belastes med minimum
7.500,- pr endring.

Vinduer og dører
Aluminiumsbeslåtte trevinduer. Farge grå utvendig, og hvit innvendig. Innvendig rundt vinduer og
balkongdører leveres det sparklet og malt (uten
lister). Innerdører i hvit slett utførelse, foringer og
belistning leveres i slett hvit utførelse.
Innervegger og himling
Leveres som sparklet og malt gips, farge hvit.
Overganger mellom vegger og tak sparkles og
males (uten lister).
Gulv og listverk
Flis og parkett iht. romskjema.
Hvite gulvlister.
Energi
Boligen leveres i henhold til TEK17.
Sportsbod
Sportsbod leveres uisolert.
Betonggulv.
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Tomt/utomhus
Tomten leveres grovplanert. Oppgruset
inngangsparti.
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Kortreist
stisykling
Stisykling eller teknisk sykling er en form for
terrengsykling med fokus på naturopplevelse,
mosjon, frisk luft, mestringsfølelse ved tekniske
utfordringer, og sosialt samvær.
Stisykling representerer en mer friluftsorientert
tilnærming til terrengsykling, der fokuset er på
sykkeltekniske utfordringer og fine naturopplevelser. Aktiviten har opplevd sterk vekst
på 2000-tallet, med fremveksten av stadig mer
spesialiserte terrengsykler med robuste deler
som egner seg godt til sykling i grovere terreng
heller enn i full fart på grus og asfalt.
På Vestheia finner du et stort utvalg av stier
som egner seg til stisykling, både for
nybegynnere og for de litt mer ekstreme.

Foto: Espen Bierud
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Primære transportmidler

Gnr. 307 / Bnr. 255

Varer/Tjenester

1. Egen bil

Nabolaget Kolbjørnsvik - vurdert av 77 lokalkjente

2. Båt/ferge
Spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

Kvalitet på skolene

Skoler
Hisøy skole (1-10 kl.)
525 elever, 21 klasser
Strømmen oppvekstsenter (1-7 kl....
150 elever, 7 klasser
Arendal International School (1-...
90 elever

5 min
0.3 km
26 min
1.9 km
6 min
2.4 km

Arendal videregående skole
880 elever, 30 klasser

11 min
6.2 km

Arendal videregående skole - Møl...

13 min

«Bra oppvekstvilkår og trivelig
nærmiljø.»

18.4 %
18.9 %
17.3 %

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Kolbjørnsvik

1 222

549

Arendal

38 453

17 735

Norge

5 328 198

2 398 736

Par m. barn

Sport
Kolbjørnsvik - balløkke v/skol...
10 min
Aktivitetshall, ballspill, fotball, sandhåndball
0.8 km

Par u. barn

Gullsmedenga ballbane
Ballspill

14 min
1 km

Enslig m. barn

Arendal Sport og Fitnessenter

11 min

Enslig u. barn

Aktiv Trening Arendal

11 min
Flerfamilier

Barnehager
Askeladden barnehage (2-6 år)
33 barn

9 min
0.8 km

Hisøy barnehageenhet Kolbjørnsvik b...
54 barn, 3 avdelinger

11 min
0.8 km

Dalen barnehage (1-6 år)
35 barn, 1 avdeling

16 min
1.3 km

Boligmasse
91% enebolig
4% rekkehus
4% annet

Dagligvare
Joker Hisøy
Post i butikk, PostNord, søndagsåpent

4 min
0.3 km

«Trivelige
naboer,
skyssbåten
"Kolbjørn" og lokalpuben "Moringen".
Frisk luft, nærhet til sjø og turløyper.»

Rema 1000 His

5 min

Sitat fra en lokalkjent

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Arendal kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

0%

40%
Kolbjørnsvik
Arendal
Norge

Sivilstand

Sitat fra en lokalkjent
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Familiesammensetning

Veldig bra 90/100

43.1 %
40.1 %
38.9 %

50 min

21% i barnehagealder
40% 6-12 år
18% 13-15 år
21% 16-18 år

Kvalitet på barnehagene
14 %
19 %
21.5 %

Kristiansand Kjevik

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Nærhet til skog og mark 91/100

Aldersfordeling

9.6 %
7.1 %
7.2 %

12 min
6.9 km

8 min

Turmulighetene

Godt vennskap 79/100

14.9 %
14.9 %
15.2 %

Arendal stasjon
Linje 53

Vitusapotek Maxis

Lite støynivå 95/100

Naboskapet
3 min
0.3 km

8 min

Støynivået

Veldig bra 83/100

Offentlig transport
Skogveien
Linje 103

3. Sykkel

Veldig trygt 90/100

Maxis Senter

Norge

Gift

39%

34%

Ikke gift

47%

53%

Separert

10%

9%

4%

4%

Enke/Enkemann

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Arendal kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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Den gode

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Arendal kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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følelsen
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Nøkkelinformasjon

Tilvalg:
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som
følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Adresse:
Østre Vestheia, 4816 Kolbjørnsvik

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en
egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene
som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Betegnelse:
Gnr. 307, Bnr. 255 m.fl. samt eventuelle parseller / seksjoner av i Arendal kommune
Eier:
Vestheia AS
Ansvarlig megler:
Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74
Aktiv Eiendomsmegling Arendal (de Presno & Partnere AS, 991843566)
Tlf.: 46 90 90 00
Adresse: Vestre Gate 2, 4836 ARENDAL
Oppdragsnummer:
100-20-9006
Eierform:
Enebolig, selveier.

Bebyggelse
Bygningstype:
Eneboliger, frittliggende.
Byggeår:
2021 eller etter avtale.
Areal:
BRA 209 m2 / P-rom. 204 m2.
BRA inkluderer boder (S-rom). Se tegning og prisliste for aktuell
bolig for eksakt areal.
Byggemåte:
Se leveransebeskrivelse og romskjema.
Innhold:
1.etasje: Entrè, gang, soverom, bad, vaskerom. Tv-stue med utgang tomten, 3 soverom. Utvendig bod.
2.etasje: Stue/kjøkkenløsning/spisestue med utgang terrasse, gjestetoalett, hovedsoverom med utgang
balkong og tilliggende bad.
3.etasje: Hems med loftsstue og kontor.
Standard:
Alle boligene leveres i.h.t. TEK 17, nøkkelferdig og med gjennomgående god standard, jfr. romskjema
i salgsoppgave.
Se forøvrig leveringsbeskrivelse og romskjema.
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Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og
tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader
som kommer av forhold på kjøpers side.
Oppvarming:
Varmekabler i.h.t. romskjema. Boligene er klargjort for stålpipe og eventuelt ildsted.
Parkering/garasje:
Det er avsatt plass til parkering på hver av tomtene, med muligheter for oppføring av garasje eller carport (som
tilvalg) i.h.t. vedlagt kartskisse.

Tomt/Hage
Adkomst:
Fra Arendal til His, videre mot Kirken og følg Kirkeveien nesten til topps ved vanntårnet/Joker. Ta av ved Joker
(Skogveien). Boligene får adkomstvei like til venstre etter Joker butikken.
Tomtetype/areal:
Tomteareal: fra 230 til 599 m2 avhengig av boligtype og plassering.
Det henvises til prislisten for aktuell boligtype og anslått tomteareal.
Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt og det tas forbehold om eventuelt arealavvik. Tomtedeling skjer i.h.t. forevist
situasjonsplan.
Beskrivelse av tomt/hage:
Tomtene levers grovplanert på fylling og nødvendige støttemurer i.h.t. utomhusplan. Innkjørsel og parkeringsareal
leveres gruset. Øvrig fellesareal leveres ferdig opparbeidet med asfalterte adkomstveier, lekeplasser m.m.

Offentlige forhold
Vei/vann/avløp:
Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Kommunale avgifter:
Ikke fastsatt. Estimert fra 15 – 20.000,- avhengig av boligtype.
Tinglyste servitutter/rettigheter:
Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. inkl. historiske bestemmelser fra den eiendommen den enkelte
tomt er fradelt fra. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg eller utleveres på forespørsel. Utskrift av tinglyste
servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
Pliktig medlemskap i realsameie for boligene i feltet, som skal håndtere drift og vedlikehold av veier, fellesareal som
lekeplasser m.v.
Eiendommen overdras uten øvrige pengeheftelser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører naboforhold,
realsameie eller forhold pålagt av myndighetene.
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Reguleringsforhold:
Regulert område for boligbebyggelse. Plan for del av Vestheia vedtatt 22.06.2017, sist endret 19.06.2020.
Konsesjon/Odel:
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til overdragelsen av eiendommene.
Boplikt:
Det er ingen boplikt i Arendal kommune.
Ferdigattest:
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtagelse skal selger
fremskaffe midlertidig brukstillatelse.
Omkostninger:
Dersom eiendommen selges til en pris lik prisantydning vil dette totalt utgjøre
fra kr. 31.842,- til 38.842,- avhengig av tomtetype.
Omkostninger:
Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (fra kr. 1.300.000,- til 1.500.000,-) fra kr. 32.500,- til 37.500,Tinglysingsomkostninger: kr. 585,- pr. obligasjon.
Tinglysing skjøte: kr. 585,Grunnboksutskrift: kr. 172,Sum kr. 31.842,- til 38.842,-------------------------------------------------------Se prisliste for detaljer om aktuell bolig.
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter.
Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte
tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og utgjør: kr. 40.000,- pr. kontrakt.
Salgstilretteleggelse kr. 18.750,- I tillegg betales avtale og påløpte utlegg.
Fellesutgifter:
Boligene betaler ingen fellesutgifter (selveierboliger), men det kan påløpe utgifter til drift og vedlikehold
av fellesarealer/realsameie.
Løpende kostnader:
Strøm: Ikke fastsatt.
Kommunale avgifter: ca. kr. 15 – 20.000,-/år (estimert).
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Finansiering:
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om
formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende
finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
Ligningsverdi:
Ikke fastsatt. Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for
primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
Energiattest:
Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med
bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en
energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på
grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
Øvrige Forbehold:
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av
selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran.
Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper
skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene,
bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å
frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold
til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av entreprenør ved
tidspunkt for møte om eventuelle endrings-arbeider.
Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en
ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse.
Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige
og nødvendige.
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av kjøper fra
overtagelsesdato.
Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

Oppgjør:
Fullt oppgjør innen overtagelse finner sted. Det kreves ikke forskuddsbetaling eller byggelånsfinansiering,
men kjøper må fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse.

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn
til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for
plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene.
Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette
innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom
selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller
annen offentlig myndighet.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille
garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og
inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig
møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme
ved trykking/kopiering.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper,
jf. bustadoppføringslova §46.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om
endringene uten ugrunnet opphold.
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Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse,
er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene.
Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for
kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Øvrige kjøpsforhold:

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til
øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Eierskifteforsikring:
Nybygg. Ikke eierskifteforsikret.

Salg av kontraktsposisjon:
Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i
kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg
påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva.

Budgivning:
Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis skriftlig til megler. Benytt TryggBudgivning for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler
for mer informasjon. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å
akseptere eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse. Ved aksept av bud anses bindende avtale om kjøp som inngått.
Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud. Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten
selgers samtykke.
Avbestilling:
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Ved avbestilling må kjøper
betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.
Garantier:
Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. § 12. Dersom selger har tatt forbehold skal garanti stilles straks etter at forbeholdene er bortfalt.

Overtagelse:
Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking:
Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av
begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er
meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader
og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 %
av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.
Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, utvendige arealer, ev. garasje, herunder ferdigstillelsen
av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert
at garanti er stilt.
Dersom det er tatt forbehold og garanti ikke stilles straks etter at forbeholdene er bortfalt, eller byggearbeidene
igangsettes, gis kjøper en særskilt hevingsadgang. Kjøper kan da varsle selger skriftlig om at de ønsker å benytte
seg av hevingsadgangen. Selger må gis en frist på minimum ti virkedager for å bringe forholdet i orden.
Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom selger har tatt
forbehold inntrer betalingsplikten for ev. forskudd selv om garanti ikke er stilt.
Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke
velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.

48

49

Vestheia
Prisliste
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Enhet

BRA
BRA

P-rom

Pris
Pris

1A

209 m²

204 m²

6 660 000,-

2A

209 m²

204 m²

6 750 000,-

3A

209 m²

204 m²

4A

209 m²

5A

Avg. gr
gr

Omkost.

Tot. inkl.
inkl. omk
omk
Tot.

Tomteareal
Tomteareal

38 842,-

SOLGT

512

38 842,-

6 788 842,-

365

6 650 000,-

38 842,-

SOLGT

459

204 m²

6 560 000,-

38 842,-

SOLGT

452

209 m²

204 m²

6 560 000,-

38 842,-

SOLGT

546

6A

209 m²

204 m²

5 960 000,-

38 842,-

SOLGT

599

7A

209 m²

204 m²

5 960 000,-

38 842,-

SOLGT

422

8A

209 m²

204 m²

6 260 000,-

38 842,-

SOLGT

578

10B

175 m²

170 m²

5 160 000,-

31 342,-

5 191 342,-

342

11B

175 m²

170 m²

5 060 000,-

31 342,-

SOLGT

306

12B

175 m²

170 m²

5 060 000,-

33 842,-

SOLGT

314

13B

175 m²

170 m²

5 060 000,-

1 200 000,-

31 342,-

5 091 342,-

332

14B

175 m²

170 m²

5 060 000,-

1 200 000,-

31 342,-

5 091 342,-

343

15B

175 m²

170 m²

4 960 000,-

31 342,-

SOLGT

360

16B

175 m²

170 m²

5 060 000,-

33 842,-

SOLGT

391

17C

233 m²

183 m²

6 260 000,-

1 300 000,-

33 842,-

6 293 842,-

239

18C

233 m²

183 m²

6 260 000,-

1 300 000,-

33 842,-

6 293 842,-

230

19C

233 m²

183 m²

6 260 000,-

1 300 000,-

33 842,-

6 293 842,-

253

20C

233 m²

183 m²

6 160 000,-

33 842,-

SOLGT

330

1 500 000,-

1 200 000,-
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Kart og reguleringsplan
ARENDAL
KOMMUNE

DATO:

UTARBEIDET AV:

Stærk.

19.06.2020

HAVNEGATEN 1 - 4836 ARENDAL - TELEFON 37 00 57 50

72.0

"

PLANENDRING AV DEL AV DETALJERT REGULERINGSPLAN, JF PBL § 12-14, FOR:

FORSLAGSSTILLER:

DEL AV VESTHEIA, HISØY

PROSJ NR: I AREALPLAN ID:

Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg.

200630

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse (1112), BK1
Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelse (1111), BF2 - BF3
Øvrige kommunaltekniske anlegg trafo (1560), T1
Øvrige kommunaltekniske anlegg renovasjon (1560), f_R1 - f_R4

l

BF2 ..
5,2 daa
%-BY� = 65%

Øvrige kommunaltekniske anlegg post/renovasjon (1560), f_PR1

81.0

\

�

\

,, '
\.

-- ------

II

�

83.0

83.0

�

!

/

Lekeplass (1610), f_L1 - f_L2

,., /

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

83.0

Kjøreveg (2011), o_K3

..

..........
/··-
,.�

'O

§12-6 - Hensynssoner

17'"7T.71
iL"L.L/.J
,------,
I
I

Stærk.

19.06.2020

HAVNEGATEN 1 - 4836 ARENDAL - TELEFON 37 00 57 50

Uforming (1), #1

L. ---- ..J

RpFormålGrense (1202)
------ - - -- · --------,,,,,,,,,,,
----•-•-•--------

RpBestemmelseGrense (1208)
Byggegrense (1211)
Regulert senterlinje (1221)
Frisiktlinje (1222)
Regulert støttemur (1228)
RpGrense (1201)
RpFareGrense (2300)
Regulert høydekurve
Måle og avstandslinje (1259)

Punktsymboler
Vegstenging - fysisk kjøresperre
(1231)

Annen veggrunn - tekniske anlegg
(2018), o_A2 - o_A3

\

DATO:

UTARBEIDET AV:

PLANENDRING AV DEL AV DETALJERT REGULERINGSPLAN, JF PBL § 12-14, FOR:

FORSLAGSSTILLER:

DEL AV VESTHEIA, HISØY

PROSJ NR: I AREALPLAN ID:

Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg.

200630

VESTHEIAAS

Linjesymbol

+i>

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

I
(

ARENDAL
KOMMUNE

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) (370), H370_1

§12-7 - Bestemmelseområder

Gang-/sykkelveg (2015), o_GS1
Gangveg/gangareal (2016), f_GV1

"

09062015-7

Tegnforklaring

�'

72.0

VESTHEIAAS

\

307NF6478400

Plan for eierskap til fellesarealer
Vestheia (realsameier)

Avkjørsel - både inn og utkjøring
(1242)

09062015-7

Tegnforklaring

Grønnstruktur (3002), G1 - G2
KARTDATA:
0����---r
li

'.I "'·4::,..

00
O',
0
0
-0

�'

307NF6478400

L

daa = dekar = 1000 m2
Høydegrunnlag: NN1954
Koordinatsystem: EUREF89, UTM sone 32
Ekvidistanse: 1 m

Digitalt kartgrunnlag (FKB) er levert av
lnfoland, uttrekksdato oktober 2014

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Målestokk 1 : 1000 (A3-format)

Om

50m

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

DATO

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV VESTHEIA, VEDTATT:
PLANENDRING FOR DEL AV VESTHEIA,VEDTATT:
PLANENDRING FOR DEL AV VESTHEIA, VEDTATT:

22.06.2017
28.05.2019
28.08.2020

PLANENDRING
UTARBEIDET IHT VARSEL OM ENDRING, BREV DATERT 19.06.20.
UTARBEIDET IHT ANMODNINGOM PLANENDRING, BREV DATERT 09.07.2020

19.06.2020
09.07.2020

DATO

I SAKSBEH.

Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse (1112), BK1

SAKSBEH.

Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelse (1111), BF2 - BF3
Øvrige kommunaltekniske anlegg trafo (1560), T1
Øvrige kommunaltekniske anlegg renovasjon (1560), f_R1 - f_R4

l

BF2 ..
5,2 daa
%-BY� = 65%

Øvrige kommunaltekniske anlegg post/renovasjon (1560), f_PR1

81.0

\

�

\

,,
\.

-- ------

II
'
�

83.0

83.0

�

!

/

Lekeplass (1610), f_L1 - f_L2

,., /

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

83.0

Kjøreveg (2011), o_K3

..

..........
/··-
,.�

§12-6 - Hensynssoner

17'"7T.71
iL"L.L/.J

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler) (370), H370_1

§12-7 - Bestemmelseområder
,------,
I
I

Uforming (1), #1

L. ---- ..J

Linjesymbol
RpFormålGrense (1202)
------ - - -- · --------,,,,,,,,,,,
----•-•-•--------

RpBestemmelseGrense (1208)
Byggegrense (1211)
Regulert senterlinje (1221)
Frisiktlinje (1222)
Regulert støttemur (1228)
RpGrense (1201)
RpFareGrense (2300)
Regulert høydekurve

Betegnelse i kart		Eiere			Brøk		Merknad
Måle og avstandslinje (1259)

'O

Gang-/sykkelveg (2015), o_GS1

Punktsymboler
R1				
Alle 19 tomter		
1/19		
Lek, gangvei, padel mv.
Gangveg/gangareal (2016), f_GV1
Vegstenging
- fysisk
R2 				Tomt 1-2		1/2		Privat
vei kjøresperre
(1231)
Annen veggrunn - tekniske anlegg
R3				Tomt
3-5		1/3		Privat vei
(2018), o_A2 - o_A3
Avkjørsel - både inn og utkjøring
R4				Tomt 6-8		1/3		Privat
vei
+i>
(1242)
R5				Tomt 12-16		1/5		Privat vei
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
		
Grønnstruktur (3002), G1 - G2
Adkomstvei markert grått, med sideareal overtas av Arendal kommune.

I
(

KARTDATA:
Oversikten viser plan for eierskap til fellesarealene tilknyttet boligene på Vestheia (gnr 307, bnr 255 før
0����---r
li

'.I "'·4::,..

00
O',
0
0
-0

Kartet kan lastes ned fra Arendal Kommunes hjemmesider
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L

fradeling).
Den enkelte tomt vil etter fradeling få
tinglyst eierskap til de respektive tomtene iht. oversikten
daa = dekar = 1000
m2
Digitalt kartgrunnlag (FKB) er levert av
over,
for
eksempel
1/19
av
tomten
betegnet
R1.
lnfoland, uttrekksdato oktober 2014
Høydegrunnlag: NN1954
Koordinatsystem: EUREF89, UTM sone 32
Målestokk 1 : 1000 (A3-format)
Ekvidistanse: 1 m Oversikten er laget som en illustrasjon, og justeringer vil kunne forekomme.
50m
Om
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV VESTHEIA, VEDTATT:
PLANENDRING FOR DEL AV VESTHEIA,VEDTATT:
PLANENDRING FOR DEL AV VESTHEIA, VEDTATT:
PLANENDRING

DATO

I SAKSBEH.

22.06.2017
28.05.2019
28.08.2020
DATO
SAKSBEH.
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Reguleringsbestemmelser
Arkivsak: 16/29350
Planident: 09062015-7
Detaljplan med bestemmelser vedtatt i bystyret: 22.06.2017, PS 17/92
Plankartets dato: 11.04.2016, sist endret 19.06.20
Mindre endring, administrativt vedtak 28.05.2019, sak 19/1500
Kort beskrivelse: Justert byggegrense og regulert inn område for renovasjon for B/F/K1. Endret høydebegrep fra egenhøyde til møne-/gesimshøyde. Endret rekkefølgekrav for opparbeidelse av gang- og
sykkelvei og nærlekeplass til å gjelde tillatt bruk av boenheter innenfor BK1-BK3.
Mindre endring 19.06.20, ikke vedtatt:
			

§1
GENERELT

1.01

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligutbygging med tilhørende anlegg.

1.02

Planområdet er regulert til følgende arealformål:
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1)
• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF3
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1
• Bolig/forretning/kontor, B/F/K1
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – post/renovasjon, f_PR1
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon, f_R1 – f_R5
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – trafo, T1
• Lekeplass, f_L1 – f_L3
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2)
• Kjøreveg, o_K1 – o_K3
• Gang- og sykkelveg, o_GS1
• Gangveg/gangareal, f_GV1
• Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1 - o_A3
Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3)
• Grønnstruktur, G1 – G2
Hensynssoner (Pbl § 12-6)
Faresone (Pbl § 11-8, ledd nr A)
Høyspentlinje, H370_1
Bestemmelseområde i reguleringsplan
• Utforming #1
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§2
FELLESBESTEMMELSER
2.01

Tillatt utnyttelse i %-BYA for de ulike byggeområdene framgår av plankartet. %-BYA gjelder for 		
hver tomt.

2.02

For avkjørsler vist med avkjørselspil på plankartet skal krav til frisikt tilfredsstilles for hver avkjørsel.
Krav til frisikt defineres av en sikttrekant på 3 m x 20 m. Innenfor sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanen for primærveien. Det må etableres stikkrenne gjennom hver avkjørsel, min. dim. 300 mm. Avkjørsler kan ikke ha større stigning inn til
biloppstillingsplass enn 12,5 % (1:8). De første 2 meter fra veikant skal falle 5 cm.

2.03 Krav til parkeringsdekning:
• Frittliggende småhusbebyggelse skal ha minimum 2 p-plasser pr enhet.
• Konsentrert småhusbebyggelse med inntil 4 boenheter skal ha minimum 1,5 p-plasser og minimum
1,5 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Hver sykkelparkeringsplass må utgjøre et areal på minst
0,75 x 1,5 m.
• Konsentrert småhusbebyggelse med 4 boenheter eller mer skal ha minimum 1,25 p-plasser og
minimum 1,5 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Hver sykkelparkeringsplass må utgjøre et areal
på minst 0,75 x 1,5 m.
• Forretning/kontor skal ha minimum 1,0 parkeringsplass pr 50 m2 bruksareal.
2.04

Ved oppføring av murer på de enkelte byggetomtene, som grenser til tilstøtende formål, skal alle 		
synlige deler av murene utføres med naturstein. Murer mellom tomtene kan oppføres i betong.

2.05

Det er tillatt å etablere lukket fordrøyningsbasseng, ved bruk av rør-systemer under bakken, for 		
overflatevann innenfor alle arealformålene innenfor planavgrensningen.

2.06

Utenfor byggegrensene tillates det skjæringer og fyllinger, uteplasser på terreng murer med høyde 		
på max 2,5 m, adkomst og avkjørsler til boliger. Fyllinger skal jordkles etter ferdigstilling. 			
Det tillates garasjer/carporter utenfor byggegrensen, med minste avstand fra asfaltkant på 4 m, 		
dersom garasje plasseres parallelt med vei.
§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.01

BF1-BF3 er regulert til privat område for frittliggende småhusbebyggelse. Det tillates frittliggende 		
eneboliger og eneboliger i kjede innenfor områdene.
Innenfor området BF2 tillates oppført bygg med mønehøyde på inntil 10.5 meter og gesimshøyde
på inntil 8.5 meter. Maksimal tillatt mønekote for sone I, som vist på plankartet, settes til kt +88,0 moh.
Maksimal tillatt gesimskote settes til kt +86,0 moh. Maksimal tillatt mønekote for sone II, som vist på
plankartet, settes til kt +91,0 moh. Maksimal tillatt gesimskote settes til kt +89,0 moh.
Innenfor området BF3 tillates oppført bygg med mønehøyde på inntil 10,5 meter og gesimshøyde på
inntil 8,5 meter. Maksimal tillatt mønekote settes til kt +88,0 moh. Maksimal tillatt gesimskote settes til
kt +86,0 moh.
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3.02

Innenfor området tillates oppført bygg med mønehøyde på inntil 13,5 meter og gesimshøyde på inntil
11.5 meter. Maksimal tillatt mønekote settes til kt +92,5 moh. Maksimal tillatt gesimskote settes til kt
+90,5 moh.
3.03

§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BK1 er regulert til privat område for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates oppført 2-,
4- eller 6-mannsboliger, samt eneboliger i kjede innenfor områdene.

B/F/K1 er regulert til kombinert formål for bolig/forretning/kontor. Innenfor området tillates 			
oppført bygg med mønehøyde på inntil 12,0 meter og gesimshøyde på inntil 10,0 m. Maksimal 		
tillatt mønekote settes til kt +84,0 moh. Maksimal tillatt gesimskote settes til kt +82,0 moh.
Det tillates maksimalt 20 boenheter innenfor området. Minimum ett soverom må ha vindu på «stille
side». Alle leiligheter skal ha privat uteplass (balkong/veranda/uteplass) med akseptable lydforhold
(Lden<55dB). Det skal minimum settes av 8 m2 til privat skjermet uteplass samt 30 m2 til felles
grøntanlegg/møteplass per boenhet.

4.01

o_K1 – o_K3 er regulert til offentlige områder for kjøreveg. o_K3 skal avsluttes mot
eksisterende stinettverk i øst på en slik måte at det fremmer ferdsel.

4.02

o_GS1 er regulert til offentlige områder for gang- og sykkelveg.

4.03

f_GV1 er regulert til felles gangveg/gangareal. Gangvegen er felles for boenheter i områdene
BK1 og BF2-BF3.

4.04

o_A1 – o_A3 er regulert til offentlig områder for annen veggrunn – tekniske anlegg.
Områdene skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag, m.v. Områdene skal 		
tildekkes med stedlige masser.
§5
GRØNNSTRUKTUR

Det tillates kun detaljhandel med maksimum bruksareal på 300 m2.
3.04

f_PR1er regulert til felles område for øvrige kommunaltekniske anlegg – post/renovasjon.
Innenfor områdene skal det etableres anlegg for post- og avfallshåndtering. Det kan settes 			
opp levegger og tak over renovasjonsdunker/postkassestativ o.l i området for
post/renovas jon. %-BYA=100 %.

5.01

Innenfor område G1 kan trær hugges. I områder der trær blir hugget, skal områdene jordkles
og replantes.

f_PR1 er felles for alle boenheter innenfor områdene BK1 og BF2-BF3.
3.05

Innenfor område G2 er tynning og vedlikehold av vegetasjon tillatt. Flatehogst er ikke tillatt.

f_R1 - f_R5 er regulert til felles område for øvrige kommunaltekniske anlegg - renovasjon. 			
Innenfor områdene skal det etableres anlegg for avfallshåndtering. Det kan settes opp levegger 		
og tak over renovasjonsdunker o.l. i områdene for renovasjon. %-BYA=100 %. Innenfor f_R5 			
skal det etableres nedgravd avfallsstasjon.
f_R1 og f_R2 er felles for området BF2. f_R3 er felles for området BK1. f_R4 er felles for området BF3.
f_R5 er felles for område B/F/K1.

3.06

T1 er regulert til privat område for trafo. %-BYA=100 %.

3.07

f_L1 – f_L3 er regulert til felles områder for lekeplass. Lekeplassene skal sikres forsvarlig.
f_L1 og f_L3 skal opparbeides til småbarnslekeplass og minimum utstyres med fire ulike typer utstyr til
lek og aktivitet, samt en sittebenk. f_L2 skal opparbeides til nærlekeplass og minimum utstyres med tre
ulike typer utstyr til lek og aktivitet. Deler av arealet skal være egnet for fri lek.

G1 – G2 er regulert til private områder for grønnstruktur. Sprengning er ikke tillatt. Områdene
kan benyttes til snøopplag, men tillates ikke benyttet til lagring forøvrig.

§6
HENSYNSSONER
6.01

H370_1 er fastsatt til faresone for høyspentlinje.
§7
BESTEMMELSESOMRÅDER

7.01

#1 er regulert som bestemmelsesområde – utforming. Innenfor området tillates det å etablere
fyllinger ifbm etablering av gangveg-/areal, f_GV1 og boligområde BF2. Områdene skal
jordkles med minimum 30 cm jordtykkelse.

f_L1 er felles for områdene BK1 og BF2-BF3. f_L2 er felles for hele planområdet. f_L3 er felles for
området B/F/K1.
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§8
REKKEFØLGEBESTEMMELSER
8.01

Fellesområdene f_PR1, f_R1 – f_R5, skal opparbeides og ferdigstilles før boenhetene som skal 		
benytte områdene tillates tatt i bruk.

8.02

f_L1 og f_L3 skal opparbeides og ferdigstilles samtidig som boenhetene som skal benytte om			
rådene tillates tatt i bruk.
f_L2 skal opparbeides og ferdigstilles før 15 boenhet innenfor BK1-BK3 tillates tatt i bruk.

8.03

Frisiktsoner skal være opparbeidet og godkjent av vegmyndigheten før boenhetene som skal
benytte vegen tillates tatt i bruk.

8.04

f_GV1 skal opparbeides og ferdigstilles før første boenhet innenfor BK1 eller BF2-BF3 tillates 		
tatt i bruk. Overgangen mellom o_K3 og f_GV1 skal stenges med tivoliport eller tilsvarende som
vist på plankart.

8.05

Innenfor bestemmelsesområde #1, skal områdene istandsettes og jordkles iht, § 7.01,
senest 6 måneder etter at boenheten som grenser inntil området tillates tatt i bruk.

Arendal, 22.06.2017
Gidske Houge
saksbehandler
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Tinglysning av rettigheter
I grunnboken fremkommer det hvilke rettigheter som er tinglyst på tomtene, som for eksempel
kraftselskapets rettigheter til fremføring av strøm, eller lignende.
I tillegg til det som fremkommer av grunnboken, vil det bli tinglyst rettigheter for å sikre at du
kan vedlikeholde boligen (eller garasjen) din fra naboens tomt, om bygget ligger i felles tomtegrense. Kjøper du en bolig hvor naboens bygg ligger i felles tomtegrense, vil naboen din få
rettighet til å vedlikeholde boligene fra din eiendom.
Boligkjøperne forplikter seg til å signere eventuelle nødvendige naboerklæringer for oppføring
av bygg på nabotomtene, iht. situasjonsplanen.

Foto: Espen Bierud
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Gleden
ved å skape
HSH har lange tradisjoner på Sørlandet og ble
etablert allerede i 1947 av Håkon S. Hansen. Siden
den gang har HSH vært med på å sette sitt preg på
Sørlandet gjennom både husbygging og
entreprenørvirksomhet.
I dag har HSH over 100 engasjerte og kompetente
medarbeidere, og vi er engasjert i små og store
byggeoppdrag, både for offentlige og private
byggherrer, i tillegg til egenutviklede prosjekter.

Kjøpsbekreftelse
Vi har allerede gjennomført ett egenutviklet boligprosjekt i Arendal, Marisberg på Tromøya, og nå
gelder vi oss til å sette spor på Vestheia – Toppen
av Hisøya.
Vår visjon er «Gleden ved å skape» - dette gjenspeiles i all vår virksomhet. Vi leter kontinuerlig
etter nye spennende prosjektmuligheter, søker
å finne konsepter som er fremtidsrettede
og funksjonelle, og har gleden av å se bygg
reise seg og nye boområder vokse frem.

Oppdragsnummer:
Adresse:
Betegnelse:

Mottatt dato/kl:

Bolignummer

Fast kjøpesum kr:

+ omkostninger ihht. opplysninger i prospekt. Kjøpesummen er fast ihht. pris-/oversiktliste og ikke
gjenstand for indeksregulering
Det er ikke tatt noen forbehold fra undertegnede vedrørende finansiering, salg av bolig etc.
Boligen selges etter bustadsoppføringen j.f lov av 13. juni 1997 nr. 43 - lov om avtalar med
forbrukar om oppføring av ny bustad, m. m., § 1.b.

FINANSIERINGSPLAN - Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen
Egenkapital:
Kr
Lån (oppgi bank og saksbehandler)
Kr
Til sammen:
Kr
Egenkapital ved salg av egen bolig.

NAVN 1:
NAVN 2:
ADR:
MOBIL 1:
E-POST
STED

Kontanter

Annet

PERSONNR:
PERSONNR:
POSTNR/STED:
MOBIL 2:
DATO/KL:

UNDERSKRIFTER:
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Aktiv Eiendomsmegling Arendal
(De Presno & Partnere AS)
Peder Thommassonsgt. 7
Pb. 365, 4803 Arendal
www.aktiv.no

Leif Chr. De Presno
Daglig leder/partner/eiendomsmegler
+47 472 01 274
lcp@aktiv.no

Cato Dippner
+ 47 980 16 929
cato.dippner@hsh-as.no

