En moderne landsby på Nedenes

9 ENEBOLIGER

Etter tiår med planlegging er det endelig klart for utbygging
av nytt boligområde på Påskedagsheia. 1. byggetrinn
består av 27 leiligheter i bygg D og E og 9 eneboliger.
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Derfor heter det
Påskedagsheia

– Vi vil bygge Arendals kanskje
fineste boligområde på solsiden ved
Påskedagsheia, sier utbyggerne
Erling Ulland Eriksen i BRG og
Christen Wroldsen i Block
Wathne.

I århundrer har mennesker
tatt turen opp til toppen av
Påskedagsheia 1. påskedag for
å se sola stige opp fra havet.
– Soloppgangen symboliserte Jesus
oppstandelse fra de døde. På Påskedagsheia
hadde folk det beste utgangspunktet for å
se sola stige opp fra havet, sier Erik Ulland
Eriksen
Det er et lite stykke å gå til toppen,
avhengig av hvor du starter fra. Terrenget er
lettgått og utsikten på toppen er fantastisk.
Her kan du også se en inngravering i fjellet;
årstallet 1807, initialene OBSS og omrisset
av en høvel er hugget inn. Sannsynligvis har
en som stod vakt under Napoleonskrigen,
kjedet seg og slått tiden i hjel med å fortelle
etterkommerne at han var her, og at han var
snekker av yrke.

Påskedagsheia –
indrefileten på Nedenes
Etter tiår med planlegging er det endelig klart for
utbygging av nytt boligområde på Påskedagsheia.
– Det er indrefileten på Nedenes som nå blir realisert.
Påskedagsheia ligger høyt og fritt, med fin utsikt over
det grønne landskapet og Nidelva. En spasertur til
toppen belønnes med flott utsikt til skjærgården.
Erling Ulland Eriksen i BRG står sammen med
Christen Wroldsen i Block Watne på toppen av
Påskedagsheia og nyter belønningen. Utbyggerne
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samarbeider om utvikling og byggingen i området.
Reguleringsplanen ble godkjent av kommunen
1. november. Salget er i gang og byggestart er i 2019.
Første salgstrinn består av 27 leiligheter fordelt på
bygg D og E, og ni eneboliger.
– Påskedagsheia er et spennende boligprosjekt.
Området har flere unike kvaliteter, med sin sentrale

og solrike beliggenhet. Området ligger tett inn mot
et attraktivt turterreng, samtidig som veien er kort
til butikker, skoler, bussforbindelse og E18, sier
Wroldsen.
ARENDALS FINESTE?
Mange utviklere har opp gjennom årene hatt
Påskedagsheia i kikkerten. I 2002 kjøpte Block
Watne området, med tanke på utbygging. I 2016
falt brikkene på plass og BRG Utvikling AS kom inn
på eiersiden.
Wroldsen og Eriksen sier utbyggingen applauderes av Arendal kommune, fordi den er i tråd med
strategien om å utvikle sterke knutepunkter rundt
Arendal, med gode kommunikasjons- og tjenestetilbud, samt differensiert bebyggelse med leiligheter
og familieboliger. Nedenes er en av de mest attraktive bydelene i Arendal og utbyggerne lover å bygge
Arendals kanskje fineste boområde.

– Påskedagsheia blir et boligområde tilpasset
folk i alle aldre. Her skal det være godt å bo både for
barnefamilier, voksne og eldre. De viktigste tjeneste
tilbudene ligger i gåavstand og det er bussforbindelse
og sykkelsti inn til Arendal sentrum. Det reduserer
behovet for bilkjøring i hverdagen, sier Eriksen.
SKÅNSOM BYGGING
Påskedagsheia er et yndet turområde og utbyggerne
lover å fare varsomt fram. Over 60 prosent av arealet
forblir urørt skog.
– Her blir det ikke snakk om å sprenge alt flatt.
Boligene og veiene plasseres naturlig i terrenget, og
det vil bli benyttet naturmaterialer i fasadene. Vi
ønsker at Påskedagsheia boligområde skal gli best
mulig inn i den flotte naturen omkring, sier de to
utbyggerne.
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Påskedagsheias første byggetrinn
Påskedagsheia får en miks av eneboliger og leiligheter som kan passe for de fleste; unge
og eldre, barnefamilier, par og mennesker som bor alene. Arkitekten er opptatt av at
naboer skal få gode relasjoner, og har sørget for innbydende fellesarealer som gjør det lett
for folk å treffes. Fasadene spiller på farger man finner igjen i naturen og omgivelsene.
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Nedenes er idrett,
båtliv og natur
– Nedenes er et er godt sted å
bo for store og små. Sentralt
og landlig på samme tid.
Hanne Omholt triller barnevogna med minstejenta på
10 måneder nedover gangstien, forbi Nedeneshallen
som har fostret opp mange håndballprofiler, og
bydelens barne- og ungdomsskole. Hun er på vei til
sangøvelse i menighetshuset nede ved nærbutikken
Kiwi.
Hanne og familien har bodd i nabolaget til
Påskedagsheia i fire år. De stortrives på Nedenes og
bruker naturen og alt det nærområdet har å by på
flittig. Hun har vokst opp noen kilometer unna og
kjenner stedet godt.
– Nedenes har det meste; butikker, legekontor og
skoler ligger i gangavstand. Vi bor sentralt i forhold
til E18 og reisetiden til Arendal, Grimstad, Lillesand
og Kristiansand er ganske kort. Det passer meg
bra, etter som jeg jobbpendler en del til Lillesand
og Grimstad, sier Hanne.
Hun er glad i Påskedagsheia turområde, som
har mange turstier på kryss og tvers i skogen og opp til

NÆRBUTIKKER
To nærbutikker betjener bydelen, Rema1000 og
Kiwi. Mads Eriksen regjererer over 800 kvadratmeter butikklokale i Kiwi. Han gleder seg til å få
nye naboer på Påskedagsheia.
– Vi setter pris på nye kunder og skal gjøre alt
for å gi et så bra nærbutikk-tilbud som mulig. Blant
annet holder vi åpent også på søndager for de som
trenger å supplere helgehandelen, sier Eriksen.

utsiktspunktet på toppen, hvor man
ser vidt ut over sjøen og landskapet omkring.
– Det er viktig for meg at nye Påskedagsheia
boligfelt blir fint tilpasset i terrenget og ikke reduserer kvaliteten på turområdet, sier hun.
FRITID = IDRETT
Vi passerer Nedeneshallen hvor det syder av liv sent
og tidlig. Her holder Øyestad idrettsforening til.
ØIF driver en rekke idrettsaktiviteter for barn og
unge og er et viktig samlingspunkt i bydelen. Mest
kjent er de for håndballen og sitt eliteserielag ØIF
Arendal. Men ØIF har også en aktiv fotballklubb.

Nedeneshallen har mange tilbud for barn og voksne.

8

SKOLER
Nedeneshallen har barnehage og barne- og
ungdomsskole som nærmeste naboer. Med gang- og
sykkelsti forbi skolen har de fleste barn på Nedenes
trygg og kort skolevei.

Mads Eriksen gleder seg til å ta imot nye kunder.

BÅTLIV
Nidelva bukter seg gjennom Nedenes og byr på
badeplasser, båthavner og adgang til skjærgården. I Natvigverven båthavn en spasertur unna
Påskedagsheia ligger fritidsbåtene tett i tett. To
restauranter langs elva tilbyr mat og drikke i idylliske omgivelser.
KNUTEPUNKT
Nedenes har opplevd en betydelig vekst de siste
årene og er blitt et knutepunkt. Bussmetroen går
rett forbi, med avganger mot Arendal og Grimstad
fire ganger i timen. Foretrekker du sykkel, kan
du ta sykkelstien fatt de sju kilometerne inn til
Arendal sentrum. Flybussen og ekspressbusser
mellom Kristiansand og Oslo stopper i rundkjøringen ved E18.

Det er kort vei til kollektivtibudene.

UT PÅ TUR
Påskedagsheia ligger som en grønn oase på Nedenes.
Her går det skogstier på kryss og tvers som innbyr
til turer i skog og mark. Målet er gjerne toppunktet,
hvor det er utsikt til havet og Torungen fyr i øst og
Åmliheiene i vest.
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Dette måtte bare
bli et fint område
Arkitekten for Påskedagsheia la sin sjel
i utformingen av boligområdet.
Med god grunn, kan man si. Det nye boligfeltet
ligger nemlig i Finlay Grant Briggs nærmeste
nabolag. Fra hagen sin på Nedenes ser han rett opp
mot Påskedagsheia. Det ble ekstra viktig å tegne et
boligområde som glir fint inn i terrenget.
Grant Briggs er fra Skottland men traff ei norsk
jente. Sammen slo de seg ned på Nedenes, hvor kona
er født og oppvokst. Til daglig jobber han som arkitekt i rådgivningselskapet Rambøll i Arendal.
Grant Briggs er blitt glad i det grønne, bølgende
landskapet på Nedenes. Her møtes by og land.
Påskedagsheia hever seg grønn og vakker over det
flate landskapet og er et stykke urørt natur midt i et
område preget av tilflytning og høy byggeaktivitet.
– Utformingen av området og boligene i
Påskedagsheia har blitt et spesielt prosjekt for meg.
Jeg har jobbet sent og tidlig for å få det så bra som
mulig. Området fortjener en skånsom og estetisk
utbygging, der man viser respekt for omgivelsene,
sier Grant Briggs.

– Påskedagsheia har vært et spesielt prosjekt
for meg, ikke minst fordi jeg selv bor i
nabolaget, sier Finlay Grant Briggs, arkitekt
i rådgivningselskapet Rambøll i Arendal.
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MATERIALVALG
Arkitekten har jobbet for å få en naturlig overgang
mellom det regulerte området og omgivelsene, slik
at skogen og naturlig terreng sklir mest mulig inn i
boligområdet.
– Påskedagsheia er veldig synlig fra flere steder,
så vi har jobbet med plasseringen av den nye bebyggelsen, slik at den ikke danner fremmede silhuetter,
sier han.
Fasadene spiller på farger man finner igjen
i naturen og omgivelsene. Boligene er dessuten
utformet med ulike takvinkler for å skape variasjon
og tilpasning til landskapet.

– Jeg mener at kvadratiske boliger med flatt tak
ville ha vært et feil valg for dette området.
Nedenes er et landlig område der husene har
møne og skråtak. Jeg har forsøkt å skape en moderne
versjon av den tradisjonelle byggestilen som preger
området, sier Grant Briggs.
FELLESSKAP
Påskedagsheia får en miks av eneboliger og leiligheter
som kan passe for de fleste; unge og eldre, barnefamilier, par og mennesker som bor alene. Grant Briggs
er opptatt av at naboer skal få gode relasjoner, og har
sørget for innbydende fellesarealer som gjør det lett
for folk å treffes.
– Jeg er inspirert av ideen om den moderne landsbyen, der boliger vender seg mot naturlige tun. De
må være utformet slik at beboerne får eierskap til
dem og bruker dem.
– Bilene skal ikke få dominere i Påskedagsheia.
Mest mulig av parkeringsarealet er derfor plassert
under bakken, sier Grant Briggs.
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FASADER ENEBOLIG 6
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FASADER ENEBOLIG 7
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FASADER ENEBOLIG 8 OG 9
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Illustrasjon fra stue, 2. etasje i enebolig 8.
Se plantegning på side 38.
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totalt 33 m2
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Illustrasjon fra takterrasse i enebolig 3.
Se plantegning på side 28.
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LEVERANSEBESKRIVELSE
ENEBOLIGER
SAMMENDRAG OG PRESISERINGER
Nedenes Vekst AS forbeholder seg retten til valg av leverandører og til å foreta mindre endringer i konstruksjon og
materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet eller verdi.
Med mindre annet er avtalt i kontrakten, omfatter leveransen
følgende:
a) Ferdig oppført bolig i henhold til kontraktsdokumentene.
b) Opparbeidelse av tekniske anlegg
c) Opparbeidelse av utomhusanlegg så langt dette er
beskrevet i kontraktsdokumentene
Med mindre annet er avtalt i kontrakten, omfatter
leveransen ikke:
a) Pergola, blomsterkasser og levegger.
b) Lysarmatur eller annet elektrisk utstyr ut over det som
er angitt i dette dokument.
c) Utstyr og innredninger som på tegning er vist med
stiplet (brutt) linje. Dette gjelder også all nødvendig
klargjøring for senere bruk (f.eks. rør-, kanal- og
kabelfremføringer).
d) Møbler og innredning vist på tegninger.
e) Hvitevarer til vaskerom/bad – vaskemaskin, tørketrommel – selv om dette er vist på tegning.
f) Isolasjon i vegger mellom boligrom.

Definisjoner:
Som boligrom regnes:
Stuer, hall, gang, vindfang, soverom, allrom/ aktivitetsrom,
kjøkken, vaskerom, bad, dusj, wc, bakgang, omkledningsrom,
kontor, trapperom, garderobe og boder på hovedplan.
Presiseringer:
• Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og uttørking.
Det kan oppstå sprekker på grunn av bevegelser i
materialene. Nedenes Vekst AS påtar seg ikke reklamasjonsansvar for dette.
• Heksesot kan oppstå på deler av innvendige overflater,
vanligvis på malte flater, laminater eller plast. Det er
foreløpig lite kunnskap om årsaken til heksesot. Mye
tyder på at måten boligen brukes på påvirker hyppigheten, og at risikoen er størst de 2 første årene. Det er
spesielt viktig å unngå overdreven bruk av stearinlys/
luktelys, og at det sørges for tilstrekkelig og god ventilasjon og utlufting.
• Listverk er behandlet fra fabrikk og vil ha synlige spikerhoder. Fuging ved listverkets overgang til vegg, tak og
gulv inngår ikke i leveransen.
• Det vil kunne bli behov for ytterlige innkassinger og/
eller nedforinger av tak og vegger utover det som
fremkommer pr. dato på tegning, på grunn av tekniske
installasjoner.
• Terrenglinjer på fasadetegning er kun illustrerende og
derfor ikke bindende.
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• Eventuelle stiplede (brutte) linjer som angir vegger,
dører, vinduer etc. på tegninger er kun å forstå som
forslag til løsninger og inngår ikke i leveransen.
• Prospektet er kun ment som en illustrasjon og er derfor
ikke et kontraktsdokument.
• Generelt leveres innvendig overflater etter NS 34201:2014 - Normalkravene til retning og planhet. For øvrig
leveres god håndverksmessig utførelse.
• Leveranse er i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17).
• Boligen leveres i samsvar med lydkravene i NS 8175
klasse C. Det gjøres oppmerksom på at opplevelsen av
lyd/støy er individuell, slik at enkelte kan oppfatte lyd/
støy som sjenerende selv om lydkravene er oppfylt. I og
med at kontrakten er basert på de objektive kriteriene
i NS 8175, anses lyd/støy ikke som en mangel ved
leveransen når disse kriteriene er oppfylt.
• På dager hvor det er kaldt og høyt luftfuktighet kan
det oppstå kondens på utsiden av glasset på vinduer
og dører. Gode vinduer og dører med lav u-verdi (godt
isolerte glass) slipper igjennom mindre varme. Da blir
glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Inne
blir det da mindre kaldras og mindre kondens på den
innvendige siden. På utsiden av vinduene og dørene vil
det da kunne oppstå kondens.
• Forbruker kan ikke før overtakelse tilføre materiell og
utstyr, eller selv utføre egeninnsats. Det presiseres at
forbruker kun har adgang til boligfeltet etter avtale med
prosjektleder eller byggeleder.
• Nedenes Vekst AS tar ikke på seg ansvar for ev. insekter
eller andre skadedyr (mus, maur, sølvkre, skjeggkre
etc.) som kan opptre i boligen. Skyldes forholdet at
boligen ikke er bygget på godt faglig vis (f.eks. manglede
tetthet, feil montering av musebånd, fuktproblemer etc.)
vil dette behandles iht. de ordinære reglene om mangler
i bustadoppføringslova.

TEKNISKE ANLEGG, UTENDØRSANLEGG
Generelt
Jfr. reguleringsplan Påskedagsheia vedtatt 01.11.2018.
Den enkelte tomt leveres ferdig opparbeidet iht. egen grøntplan. Asfalt i innkjørsel og carport. Belegningsstein foran
hovedinngangsdør. Ferdigplen. Dersom det er nivåforskjeller
mot tilstøtende eiendom, vil skråningsutslag bli plassert på
lavest liggende eiendommen.

Utendørs utrustning
Det leveres postkasse og felles postkassestativ.
Nedgravd søppelanlegg i henhold til reguleringsplan.
Det leveres husnummerskilt til hver bolig.

Utstikking/plassering
Utbygger forbeholder seg retten til å heve/senke boligene uten
vesentlig forringelse av utsikt mv., dersom dette er nødvendig
for å tilpasse boligene til terrenget.
Det tas forbehold om mindre avvik i plassering i forhold til
angivelser på tegning.

Vann- og avløps (VA)- anlegg
Det leveres VA-anlegg utført etter kommunalt godkjent plan.

Utvendig kledning
Boliger med hvit kledning og utvendig hvit belistning/staffasje
leveres 1 gang grunnet og med 1 mellomstrøk fra fabrikk.
Boliger planlagt i brun/grå farge leveres med royalimpregnert
kledning. Synlige endekutt og andre sagsnitt er ikke overflatebehandlet. Det er ikke grunnet over spikerhoder. Forbruker
anbefales å male over spikerhull og forsegle endekutt og
sagsnitt i løpet av 1 års tid.

blandebatteri i forkrommet utførelse. Innredning i henhold
til tegning.
Vegghengt vannklosett i hvit porselen med setelokk i hard
plast.
Dusjhjørne med profiler i aluminium og klart sikkerhetsglass.
Dusjveggene er ikke vanntette, men skal begrense vannspill
på badegulv. Til dusj leveres forkrommet termostatbatteri
komplett med slange, hånddusj og glidestang på vegg for
dusjhåndtak.
Tappekran og avløpsrør for vaskemaskin.
Fliser iht. egen plansje, med sementfuger på vegg og gulv.
Flisene på gulv ligger parallelt med vegg.

Garderobeskap
Garderobeskap leveres ikke.

Utvendig treplatting
Det leveres treplatting i 1 etasje ved utgang fra stue for
boligene 5–9. Se illustrasjon og tegning.

Boder.

INNVENDIGE FLATER OG MATERIALER

Utvendig bod leveres uisolert med ubehandlet betong på gulv
og ubehandlede og synlige stendere på vegg.

Bærende konstruksjoner
Bærende konstruksjoner leveres med lette bindingsverkskonstruksjoner i tre.

Gulv
Stue, kjøkken og gang leveres med 1-stavs parkett hvitpigmentert matt lakk. Soverom leveres med 3-stavs parkett
hvitpigmentert matt lakk.
Gulv i entré og bad/vask leveres med fliser iht. egen plansje.

Himling
Malte gipsplater. Lokal nedforet himling kan forekomme. Det
tas forbehold om at ikke alle nedforinger/utforinger er vist
på tegning.

Innvendig bod 1. etg. leveres med fliser på gulv og malte
gipsplater på vegg.

Vinduer og utvendige dører
Fast- eller lukkevindu i henhold til tegning med karm og
ramme. Ferdigbehandlet fra fabrikk i farge som på tegning.
Energispareglass med argongass mellom glassene.
Hovedinngangsdør leveres ferdig fra fabrikk i farge sort/grå.
Plassering og slagretning i henhold til tegning.
Balkong- og terrassedører er godkjent for rømning. Dørblad,
karm og ramme er ferdigbehandlet fra fabrikk i farge hvit.
Energispareglass med argongass mellom glassene. Plassering
og slagretning i henhold til tegning.

Vegger

Boddør er utadslående og har forkrommet matt dørvrider og
låssylinder. Boddør leveres uten glass og er ferdigbehandlet
fra fabrikk i farge hvit.
Plassering og slagretning i henhold til tegning.

Innvendige vegger består av uisolert bindingsverk kledd med
malte gipsplater.

Innvendige dører

Kjøkkeninnredning
Leveranseomfang vil fremgå av kjøkkentegninger for de ulike
boligene. Det leveres kjøkkenventilator og komfyrvakt over
komfyr. Det leveres integrerte hvitevarer som: Oppvaskmaskin,
koketopp, stekeovn og kjøl/frys.
Det leveres ettgreps blandebatteri i forkrommet utførelse.
Tappekran og avstengingsventil for oppvaskmaskin. Avløp for
oppvaskmaskin og vask i kjøkkenbenk.

Baderom
Det leveres hvit baderomsseksjon, som består av speil med
lys, heldekkende servant og underskap med skuffer. Ettgreps

Innvendige dører med karm leveres ferdig behandlet fra fabrikk
i farge hvit. Det leveres ikke glassfelt til skyvedører. Dørene
leveres med matt forkrommet dørvridere og flat terskel.
Plassering og slagretning i henhold til tegning.
Skyvedører får samme dørblad som de øvrige dørene i
boligrom.

Innvendige trapper
Det leveres åpen trapp med trinn i eik og hvitgrunnende vanger
og gelender med stålspiler.

Oppvarming
I baderom og entré leveres det varmekabler.
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Det leveres peisovn med stålpipe. Plassering i henhold til
tegning.

Det leveres 1 stk. utvendig lysarmatur veggmontert ved
hovedinngangsdør.

Telefon/TV/Bredbånd

VVS

Det leveres et felles digitalt nettverk for TV, telefon og bredbånd. Bredbånd leveres med 1 uttak i stue. Kjøper bestiller
selv abonnement.

Det leveres 200 liters varmtvannsbereder utstyrt med stillbar
termostat. Plassering i henhold til tegning.

Ventilasjon/støvsuger

Det leveres 1 stk. utvendig tappekran for kaldt vann. Plassering
etter Block Watne’s valg.

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det
leveres sentralstøvsuger med 1 uttak i hver etasje.

Sikkerhetsutstyr.
Det leveres 1 stk. 6 kg pulverapparat

Balkonger/Terrasser
Balkong og terrasser leveres som royalimpregnert i henhold
til tegninger.

Det leveres røykvarsler(e) iht. gjeldende krav. Røykvarsler er
tilkoblet strømnettet i hver etasje.

Listverk

Det leveres 1 stk. trådløs vannstopper bestående av sentralenhet, magnetventil, 1 stk. sensorkabel samt sender med
batteri, plassert på rom med vanninstallasjoner uten sluk.

Listverk leveres hvitmalt med synlige spikerhoder.

Elektriske installasjoner.
Det leveres sikringsskap med måler. Skjult elektrisk anlegg
med unntak av utvendige boder.

Byggrengjøring.
Boligen byggrengjøres før overtakelse. Utvasking er forbrukers
ansvar

Det monteres ringeklokke i tilknytning til hoveddør.

Belysning.
Det leveres 1 stk. lysarmatur med hvit kuppel for utvendig bod.

Overflate vegg

Overflate himling

Type Rom

Overflate gulv

Behandling

Farge

Behandling

Farge

Innvendig dører

Garderobe

Entré m/
bod

Fliser iht. egen plansje m/varmekabel

2 strøk
maling

1603-Y31R
(Kalk)

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

Dooria – Addera
8001 eller tilsv.

Ingen leveranse

Kjøkken

1-stavs parkett ca
145mm bredde.
Hvitpigmentert matt
lakk.

2 strøk
maling

1603-Y31R
(Kalk)

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

Dooria – Addera
8001 eller tilsv.

Stue 1 og
2 etg. og
gang

1-stavs parkett ca
145mm bredde.
Hvitpigmentert matt
lakk.

2 strøk
maling

1603-Y31R
(Kalk)

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

Dooria – Addera
8001 eller tilsv.

Soverom 1

14 mm parkett eik
conserto
14 mm parkett eik
conserto
14 mm parkett eik
conserto

2 strøk
maling

1603-Y31R
(Kalk)

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

2 strøk
maling

1603-Y31R
(Kalk)

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

Dooria – Addera
8001 eller tilsv.

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

2 strøk
maling

1603-Y31R
(Kalk)

Bad bad/
vask

Fliser iht. egen plansje m/varmekabel

Fliser

Iht.egen
plansje

2 strøk maling

0502Y (Egghvit)

Utvendig
sportsbod

Ubehandlet betong

Synlige
stendere

Ingen
behandling

Synlige sperrer

Ingen behandling

Carport

Asfalt

Synlige
stendere

Ingen
behandling

Synlige sperrer

Ingen behandling

Soverom 2
Soverom 3
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Dooria – Addera
8001 eller tilsv.
Dooria – Addera
8001 eller tilsv.
Dooria – Addera
8001 eller tilsv.

EIENDOMMEN FRA A TIL Å
PÅSKEDAGSHEIA, NEDENES – ENEBOLIGER – SENTRALT OG SOLRIKT

Parkering
Parkering på eiendommene. Bolig 4, 9, 8 og 5 leveres med
dobbel carport, de øvrige med enkel carport.

Boder
FAKTA OM EIENDOMMEN
Prisantydning: 4 390 000,– til 5 790 000,–
Soverom: 3 til 4
Bad: 2
Eiendomstype: Enebolig
Eierform: Selveier
Tomt: Eiet tomt
Byggeår: 2019
Antall etasjer: 2
Matrikkel: Gnr. 430 Bnr. 138 i Arendal kommune

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Prosjektet/selskapet/eiendommen
Påskedagsheia er et utbyggingsområde som skal utvikles
over flere byggetrinn.
Byggetrinn 1 består av 27 leiligheter og 9 eneboliger som ligger
på felt B1.4 - B1.7 i områdets reguleringsplan.

Forventet fremdrift
Planlagt oppstart 2019. Forventet ferdigstillelse 12–18
måneder fra oppstart. Byggetrinn 1 forventes ferdigstilt fra Q3
2020, forutsatt oppstart Q1 2019. En senere oppstartsdato
vil kunne medføre en tilsvarende forskyvning av ferdigstillelsestidspunkt. Ca. byggetid leiligheter: 12 mnd. Ca. byggetid
eneboliger: 8 mnd (gjelder fra ferdig grunnarbeid og rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan).

Beliggenhet
Meget sentralt og solrik beliggenhet på Nedenes.
Påskedagsheia med tilhørende område er et nytt boligområde
med alt du trenger i umiddelbar nærhet. Her er det bl.a flotte
turområder, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og butikker.
Byggetrinn 1 er vestvendt og blir opparbeidet med fine
fellesarealer, tun og uteplasser og området blir uten
gjennomgangstrafikk.
Fra Påskedagsheia blir det opparbeidet en egen gangvei ned
til bl.a. Kiwi butikken like nedenfor. Her er også god bussforbindelse til både Arendal og Grimstad.
Natvigverven med båthavn og badeplasser ligger kun en kort
spasertur unna.
Forøvrig er området etablert som boligområde og Nedenes
er definert som bydelssenter og et område i sterk vekst pga
sin sentrale beliggenhet mellom Arendal og Grimstad og med
enkel adkomst til E-18 med god bil- og bussforbindelse til
begge byene.
Påskedagsheia ligger som en grønn oase på Nedenes og det
blir lagt vekt på mye grøntområde samt å bevare de flotte
turområdene i nærheten, bl.a. selve Påskedagsheia hvor det
er utsikt til havet og Torungen fyr.
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Adkomst
Fra Arendal til Nedenes. Fra rundkjøringen tar man mot
Nedeneshallen/skolen. Videre inn Påskeveien til veien stopper
hvor ny vei vil bli etablert i fortsettelsen av denne.

Byggemåte og standard
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk
forskrift TEK’17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke
annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder
Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige
overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
Boligene oppføres i gjennomgående god standard. Utvendig
trekledning, royalimpregnert eller hvitmalt. Det leveres treplatting i 1. etasje ved utgang fra stue i boligene 5-9. Bærende
konstruksjoner leveres med lette bindingsverkskonstruksjoner
i tre. Vinduer av 3 lags glass. Saltak tekket med flat takstein
type Skarpnes Domino eller tilsvarende.
Innvendig standard er meget god med bl.a. èn-stavs parkett
på gulv i gang, stue og kjøkken, sparklet og malte vegger samt
nedforet malt gipshimling.
Bad er fliselagt på gulv og vegg med baderomsinnredning i
hht. tegning.
Det leveres romslige kjøkken med integrerte hvitevarer av god
kvalitet. Kjøkken blir i hht. plantegning med skaper helt til taket
og innredning av god kvalitet. Det blir flere valgalternativer på
kjøkkenfronter og benkeplater.
Det henvises til komplett byggebeskrivelse med romskjema for
detaljer og standard og eventuelle tilvalgsmuligheter.

Areal
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk
Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
Areal bolig 1–4: Ca 149 kvm.
Areal bolig 5–9: Ca 165 kvm.
Det henvises til bygningstegninger og prisliste for detaljer.
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt
etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte
som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike
noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det
kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal.
Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede
vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal
er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom
er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere
rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal
Fra ca 406 kvm til ca 556 kvm.
Tomtene leveres med ferdigplen, asfaltert innkjørsel og i
carport, belegningsstein ved hovedinngang.

Utebod tilknyttet carport. 2 stk uteboder til boligene som har
dobbel carport.

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.
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.

om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på
tinglysingstidspunktet.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr.
525,Gebyr for pantattest kr. 206,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.

Kommunale avgifter
Ikke fastsatt.

Eiendomsskatt

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.

Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomsskatt i Arendal
kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 7 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved
enkel taksering og det gjøres fradrag med 60%. Det gjøres
oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket
knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil
kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Utomhusarealer

Oppgjør

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av
boligen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved
overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående
arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av
hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet
og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den
midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Kr. 100.000,- skal innbetales når bindende avtale er inngått,
d.v.s. at kjøpers- og selgers forbehold er avklart. Selger plikter
å stille bankgaranti i.h.t. bustadoppføringslova § 12 før depositum skal innbetales.

ØKONOMI/BETALINGSBETINGELSER
Priser
Fra kr 4.390.000,– til kr 5.790.000,–
Det henvises til komplett prisliste for detaljer eller se boligvelger
med oppdatering på ledige enheter på www.paskedagsheia.no
Det tas forbehold om prosjektgodkjenning i Husbanken.

Omkostninger
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til
kjøpesummen betale følgende omkostninger:
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 750,– til 1.000,– pr. m2 BRA for
boligene. Eksempel på beregning av dokumentavgift: Enebolig
165 m2 BRA (1.000,– pr. m2 x 165 m2= kr. 165.000,– i avgiftsgrunnlag): Dok. avgift 2,5% = kr. 4.125,– Det tas forbehold

Budgivning
Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis skriftlig til megler.
Lever utfylt kjøpsbekreftelse/budskjema til megler/selger,
eller 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.

Velforening
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig
myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller
lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være
medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil
bli fordelt på medlemmene.

Utleie
Boligen kan fritt leies ut
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Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.
Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf.
bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet
skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest
mulig plikter å gjenopprette skaden.
Kjøper er forpliktet til å tegne egen villaforsikring samt innboog løsøreforsikring fra overtakelse.

Øvrige forbehold

GENERELL INFORMASJON

Garantier

Kjøpers undersøkelsesplikt

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.

Boligene leveres fri for pengeheftelser.

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.

OFFENTLIGE FORHOLD

Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, utvendige arealer, ev. garasje, herunder ferdigstillelsen av disse.

Pengeheftelser

Eiendommens betegnelse
De aktuelle eiendommer vil bli utskilt fra Gnr. 430, Bnr. 138
i Arendal m.fl.

Vei/vann/avløp
Vil bli tilknyttet offentlig nett.

Formuesverdi
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.

Reguleringsmessige forhold
Regulert boligområde. Plan for Påskedagsheia, vedtatt
01.11.2018. Formål: Boligformål.

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig
myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi
nettverk m.m.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtagelse finner sted.

Konsesjon/odel
Det er ikke konsesjon eller odel på eiendommen.

AVTALEMESSIGE FORHOLD
Forbehold
Det tas forbehold om at selger har oppnådd salg tilsvarende
minimum 50 % av brutto salgsverdi
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Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan
kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at
garanti er stilt.

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.

Energimerking
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.

Kjøpekontrakt
Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

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.

Finansiering
Enebolig 1-4 er omsøkt for finansiering i Husbanken.
Husbanken har gunstige rentebetingelser, p.t. 1,411% flytende
rente pa og tilbyr inntil 8 års avdragsfrihet og inntil 30 års
nedbetaling. Mer info se www.husbanken.no

Vedlegg
Prisliste
Reguleringsplan.
Teknisk beskrivelse og byggebeskrivelse med romskjema.
Grunnboksutskrift.
Kjøpekontrakt (eksempel) NS 3427.

Overtakelse

Selge bolig

Etter nærmere avtale og avhenger av prosjektstart.

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere
i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.

Salg av kontraktsposisjon
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
Senere videresalg kun etter forutgående samtykke fra selger.
Selger gjør oppmerksom på at det vil bli krevd vederlag for
eventult merarbeid i forbindelse med salg av kontraktsposisjon.

Avbestilling
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf.
bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på
5% av kjøpesummen. Ved senere avbestilling er kjøper pliktig å
dekke selgers eventuelle tap eller meromkostninger ved re-salg
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Vi gleder oss!
Her er gjengen som skal selge Påskedagsheia boligområde.

Over 100 personer stod på interessentliste før salget
startet, og siden har listen vokst.
Meglerne i Aktiv Eiendomsmegling og Block Watne
i Arendal har ryggsekken full av argumenter når de
møter kunder som er på jakt etter ny bolig i Arendalregionen. Leif Christian Garcia de Presno i Aktiv
Eiendomsmegling er ikke i tvil om hvilke argumenter
som står øverst på hans liste når Påskedagsheia skal
løftes fram:
– Det må være nærheten til alt som er viktig i
hverdagen; barnehage, skoler og butikker, aktivitetstilbud for barn, fin natur, sjø og hei. Dessuten at
det er kort vei til Arendal sentrum.
De Presnos kollega Madeleine Helgesen og
Wenche Sveum Eliassen, salgsansvarlig i Block
Watne, nikker samtykkende. De sier Nedenes har
utviklet seg til å bli en attraktiv bydel, hvor det stadig
bygges nytt. Påskedagsheia ligger midt i smørøyet.
– Dette er et boligfelt folk har ventet på i mange
år. Mange utbyggingsplaner har versert. Nå er det
endelig klart for bygging og det har folk fått med seg.
Vi gleder oss, sier Eliassen.

terreng. I første omgang skal det bygges 27 leiligheter
og ni eneboliger i et skrånende, sørvestvendt terreng.
Leilighetsbyggene blir på mellom tre og fem etasjer og
størrelsen varierer mellom 50 og 124 kvadratmeter.
Eneboligene er på 149 og 165 kvadratmeter.
– Boligene får en åpen og solrik beliggenhet og fin
utsikt over Nedenes. Området ligger nærme turområdet i Påskedagsheia. Samtidig er det gangavstand
til butikker, skoler og bussforbindelser. Du har alt
på et brett, sier De Presno.
BÅTLIV ER VIKTIG
Tilgang til sjøen er viktig for mange. Påskedalsheia
ligger like i nærheten av Nidelva, hvor det finnes
flere båtplasser. I Natvigverven på Nedenes ligger
fritidsbåtene på rekke og rad og veien ut i skjærgården er kort.
– Nidelva er et stort aktivum for området. Langs
elva er det fine turområder og det ligger et par
restauranter her som tilbyr mat og drikke i idylliske omgivelser. Hva mer kan man ønske seg? spør
salgsteamet.

LYST OG ÅPENT
Påskedagsheia er et langstrakt skogsområde på
Nedenes som løfter seg over omkringliggende

– Det er en takknemlig jobb å selge det nye boligområdet
Påskedagsheia på Nedenes. Det er et av Arendals mest
attraktive boområder, sier meglerne Leif Christian Garcia de
Presno og Madeleine Helgesen i Aktiv Eiendomsmegling og
Wenche Sveum Eliassen i Block Watne.
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www.påskedagsheia.no

En moderne landsby på Nedenes

Nidelva
E 18

E 18

Kiwi

Skoler/idrettshall

Kart: www.openstreetmap.com

Wenche Sveum Eliassen, Salgskonsulent
915 34 103 | wenche.eliassen@blockwatne.no

Madeleine Helgesen, Eiendomsmegler
916 35 950 | mhe@aktiv.no

Leif Chr. De Presno, Eiendomsmegler
472 01 274 | lcp@aktiv.no

Alle tegninger og 3D- illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse/utsikt/omgivelser og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers
leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er
beskrevet. Forbehold gjelder alt trykket og digitalt materiell for Påskedagsheia. November 2018.
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