
BRONESET 4
Tromøy / Arendal

16 husbankfinansierte  
leiligheter på idylliske  
Tromøya i Arendal

Les mer om leilighetene på agderbygg.no

med mulighet for  
Husbankfinansiering



Broneset 4
Agderbygg AS er i gang med å bygge 16 stk 3-roms  
selveierleiligheter (75 kvm) med praktisk planløsning  
og moderne arkitektur. Utvendig sportsbod (5 m2) er 
plassert i umiddelbar nærhet til parkering og inngangs-
parti. Adkomstområdet innbyr til en trygg og hyggelig 
velkomst. 

med mulighet for  
Husbankfinansiering

Broneset 4 består av to bygg der bokvaliteten vil være 
stor. Det skal bygges totalt 16 leiligheter med spennende 
arkitektur og store private terrasser/balkonger som er 
viktige kvaliteter for beboerne. Det tilbys flotte 3-roms 
leiligheter på 75 m2 med sydvestvendte utearealer.  
Alle leilighetene har i tillegg en carport og sportsbod.



ØKONOMI
PRISLISTE 
Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, 
etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal er 
inkludert en eventuell innvendig bod. Sportsbod er ikke  
inkl. i leilighetsarealet.

BETALINGSBETINGELSER  
Forskudd betales med 10 prosent av kjøpesum innen 14 
dager etter undertegning av kjøpekontrakt. Selger stiller 
garanti for innbetalte beløp ihht Bustadsoppføringslova. 
Rest av kjøpesum innbetales ved overtakelse. Renter på 
forskuddet tilfaller selger. 

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten, 2,5 prosent av tomteverdi,  
utgjør ca. kr. 10 000,- pr. leilighet.  
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-  
Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr. 697,- 
Tilkoplingsgebyr for TV/Bredbånd kommer som tillegg. 
Kostnad er avhengig av valgt leverandør.

LIGNINGSVERDI
For primærbolig vil likningsverdien normalt settes til 25 
prosent av boligens markedsverdi. For sekundærboliger 
settes likningsverdien normalt til 60 prosent av boligens 
markedsverdi.

KOMMUNALE AVGIFTER
Viser til Arendal kommunes gebyrregulativ for renovasjon, 
vann- og avløp og andre eventuelle offentlige avgifter, 
skatter og gebyrer. 

FELLESKOSTNADER
Felles driftsutgifter betales forholdsmessig av den enkelte 
leilighetseier. Slike driftsutgifter kan være snømåking, stell 
av grøntarealer, vaktmester, renhold, forretningsførsel, 
forsikring av bygg, felles strøm, vedlikehold, honorarer til 
styre, etablering av styre, og lignende. Felleskostnader er 
stipulert til ca. kr. 150,- pr. m2 BRA pr. år. Endelig fellesutgift 
vil bli satt opp av foretningsfører og sameiets styre ved 
overtakelse. I tillegg innbetales det a-konto kr. 75,- per m2 
til sameiet slik at man har en viss likviditet i oppstartfasen. 

SELGER
Agderbygg Broneset AS. 

ENTREPRENØR
Agderbygg AS. 

EIENDOMSMEGLER
Meglerhuset Parners Arendal AS, 
ved Eiendomsmeglerfullmektig MNEF,  
Thomas Noddeland, 
Telefon: 37 00 26 38 eller 907 10 247. 
E-post: thomas@arendalpartners.no

AVTALT MEGLERVEDERLAG
Oppdrasgiver betaler kr. 35 000,- til megler pr. solgte 
enhet. Oppgjørsgebyr kr. 2 250,-.

KJØPSTILBUD
Skriftlig kjøpstilbud bes inngitt vårt kontor. Kjøpstilbudet 
er bindende når det er mottatt av megler og innholdet er 
videreformidlet til selger. Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere et hvert tilbud. Budgiver bekrefter ved sitt tilbud 
at prospekt med vedlegg er mottatt og lest.

VI HJELPER DEG MED HELE FLYTTEPROSESSEN
Vi i Meglerhuset Arendal ”står på pinne” for kundene våre 
og hjelper deg gjerne med organiseringen av flyttingen. 
Dersom du i dag har leilighet eller hus som du lurer på  
å selge, tilbyr vi gratis rådgivning og verdivurdering av 
eiendommen. Trenger du en verdivurdering av din bolig  
i dag i forbindelse med finansieringen gjør vi det gratis for 
alle kjøperne i prosjektet. Vi er meget godt kjent  
i lokalmarkedet og kjenner kjøpergruppen for akkurat  
din eiendom. Vi tilbyr også våre kunder en uforpliktende 
prat med finansrådgiver dersom det er ønskelig. 

OVERTAKELSE
Selger varsler leilighetskjøper om endelig overtakelse  
ca. tre mnd før innflytting. 

HEFTELSER
Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse 
Meglerhuset Partners Arendal AS.

DIVERSE
Selger forbeholder seg retten til uten varsel, å endre priser 
og betingelser for usolgte leiligheter. Alle opplysninger 
i dette salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige for gjennomføringen  
av byggeprosjektet. 

OVERTAKELSE
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen 
overtagelse av leilighetene.

SEKSJONERING
Eiendommen skal seksjoneres opp slik at hver leilighet  
får eget seksjonsnummer. Carport og sportsbod blir 
knyttet opp som tilleggsdel. 

ENERGIATTEST
Alle leilighetene vil få energimerke C.

SAMEIE
Det vil bli opprettet et sameie i eiendommen.  
Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i sameiet. 
Utkast til vedtekter fås hos selger.

LOVVERK
Leilighetene selges etter Bustadsoppføringslova av 
13. juni 1997. Bustadsoppføringslova kommer ikke til 
anvendelse dersom kjøper anses som investor og/
eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen 
reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93.
Leiligheter der bindende kjøpsavtale inngås etter at 
prosjektet er ferdigstilt, selges etter Avhendingslovens 
regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering 
ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper 
jf. Avhendingsloven §1-2 (2). Eventuelle mangel-
svurderinger foretas etter Avhendingslovens alminnelige 
regler, jf. §3-7 og §3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som 
forbruker i henhold til Avhendingsloven §1-2 (3), gjøres 
det oppmerksom på at boligen selges som den er,  
jf. Avhendingslovens § 3-9.

AVBESTILLING
Det viser til bestemmelsene i Bustadoppføringslova  
§ 52 og 53. Avbestillingsgebyret settes til kr. 55 000,-.

Arendal 05.09.2017
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BYGGEBESKRIVELSE
FELLESANLEGG

GRUNNARBEID OG UTOMHUSARBEIDER
Boliger, veier, boder, fundamenter og parkeringsplasser, 
fundamenteres på fylling med bærelag av grus/
stein. Øvrige arealer som er berørt i forbindelse med 
opparbeidelsen jordkles og tilsåes. Intemveier og 
parkeringsplasser asfalteres. Teknisk anlegg er prosjektert 
etter Arendal kommune sine krav. 

Elektrisk anlegg
I utvendig bod blir det montert 1 stk. lampe og bryter. 
Abonnementet knyttes til sameiet som fordeler kostnaden 
etter sameiebrøken.

Rørleggerarbeid
Til hagevanning leveres 2 stk. felles kraner til hvert bygg.

Boder
Til hver leilighet leveres en utvendig kald bod på ca. 5 m2. 
Bodene plasseres i forbindelse med parkeringsplassen.

LEILIGHETENE

MURERARBEID
Gulvene støpes på ferdig planert tomt. Byggherre/
forbruker er ansvarlig for avretting av gulvene, før legging 
av gulv eller belegg som har høyere krav til nøyaktighet 
enn toleranseklasse 3, som er standard. Radonsperre 
leveres og monteres.

PIPE OG OVN
Pipe og ovn leveres til hver leilighet.

TØMRER/SNEKKER

YTTERVEGGER
Kledning leveres som stående kledning, grunnet i farge 
i kombinasjon med hvit sementbasert plate. Grunnet 
kledning og øvrige materialer som tilpasses på stedet, 
må beises av forbruker.

YTTERTAK
Luftet tak med papptekking. 

VINDUER
Vinduer leveres etter gjeldene krav med energiglass, 
vakuum-impregnert karm og ramme, glidehengslet  
og fast karm. Vinduene leveres malt fra fabrikk. 

LISTVERK/FORINGER
Foringer og lister leveres i malt MDF. Taklist leveres som  
21 x 45 mm med enkel skygge i alle rom. Dør- og 
vinduslist leveres som 12 x 58 mm. kombilist i alle rom. 
Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist 
bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres eller 
monteres. Tillegg for listefrie overganger mellom vegg  
og tak.

UTVENDIGE DØRER
Hovedinngangsdører leveres som type hvit slett fra Gilje, 
hvitmalt fra fabrikk i standard NCS-farge. Balkongdører 

leveres med brystning ihht. tegning, malt som vinduer.

HIMLINGER
Himling mellom boligene og yttertak leveres med 
standard hvitmalte gipsplater. Rommene bad og bad/
vaskerom, bod, gang og hall kan leveres med noe lavere 
romhøyde grunnet rørføringer for balansert ventilasjon.

INNVENDIGE VEGGER
Vegger mellom boligrom leveres med gipsplater malt 
i standard NCS farge. Bærevegger samt vegger med 
rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd med 
gipsplater malt i standard farge. Vegger i bad/vaskerom 
leveres kledd med standard hvit 60x20 cm flisemønstret 
baderomspanel type Fortissimo Design FO5 3091 HG 
Denver White. Enkelte vegger kan ha avvik mht. tykkelse 
pga. rørføringer, ventilasjon, etc.

INNVENDIGE DØRER
Dører i boligrom leveres som tette hvite slette dører type 
Easy fra Swedoor, med hvitmalt karm farge NCS0502y  
og standard vrider i utførelse matt krom. 

BALKONG/VERANDA/TERRASSE/ 
UTVENDIG TRAPP/SVALEGANG
Terrasse på bakkeplan leveres uten rekkverk. Balkong for 
leiligheter i 2 ets. leveres med trykkimpregnerte bjelker  
og søyler/dragere samt trykkimpregnert terrassebord 
type «tretett». Rekkverk leveres i en kombinasjon med 
herdet glass og aluminium. Hovedtrapp til 2. etg. leveres 
med trykkimpregnerte bjelker og søyler/dragere samt 
galvaniserte trappetrinn. Rekkverk leveres med stående 
spilekledning, alternativt tett rekkverk med kombinasjon  
av herdet glass og aluminium. Det tas forbehold om 
endring av løsning for utvendige trapper, balkongrekkverk 
og overbygd svalegang/inngangsparti.

KJØKKEN OG GARDEROBESKAP
Kjøkken- og garderobeinnredning inngår i leilighetens 
salgssum med brutto kr 37 500,- inkl mva, levering og 
montering. Hvitevarer og felt mellom over- og underskap 
er ikke medtatt. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som 
har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller 
ventilasjon.

BALANSERT VENTILASJON/BLIKKENSLAGER
Til leilighetene leveres balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Rommene bod, bad/vaskerom 
og gang leveres med noe lavere romhøyde grunnet 
rørføringer for balansert ventilasjon. Takrenner leveres 
i aluminium natur. Nedløp blir levert i aluminium natur 
og avsluttes over terreng. Alle utvendige beslag leveres 
i sort utførelse. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som 
har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller 
ventilasjon.

RØRLEGGER

BAD/VASKEROM
På bad og bad/vaskerom leveres 1 stk. std. hvit toalett  
1 stk. 60 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type  
Foss Badinett
– 1 stk. sluk i gulvet for dusj
– 1 stk 90 x 90 cm dusjkabinett.
– 1 stk. vann og avløp for vaskemaskin
– 1 stk. reduksjonsventil (kun ved behov)
– 1 stk. rør i rørskap
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Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for 
tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon.

KJØKKEN
Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvask-
maskin samt ettgreps svingbart blandebatteri. 1 stk 120 
l varmtvanns-bereder leveres plassert i kjøkkenbenk. 
Eventuell annen plassering må avklares med rørlegger. 
Eventuelle merkostnader gjøres opp med rørlegger/
utbygger. Alle innvendige installasjoner leveres etter 
gjeldene forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. 
Installasjonene er dimensjonert etter vanntrykk på 3,5 til  
6 kp/cm. Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet. 
Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for 
tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon.

ELEKTRIKER

Elektrisk anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom  
ihht. NEK 4002010.

SVAKSTRØMINSTALLASJON
Det leveres elektriske punkter ihht NEK 4002010.
Som punkt regnes: 
– Stikkontakt en-fas t.o.m 25A
– Fremlegg for bryter
– Fremlegg for lyspunkt
– Fremlegg for varmtvannsbereder
– Fremlegg for varmekabel, varmeovner, varmefolie etc,
– Fremlegg og tilkobling av termostat for varmekabel
– Fremlegg til fastmontert utstyr en-fas t.o.m 25A
– Fremlegg og tilkobling av hovedjordleder
– Fremlegg og tilkobling av utjevningsjord
– Rørfremlegg, boks og dekklokk for nettverksuttak
– Rørfremlegg, boks og dekklokk for antenneuttak
– Rørfremlegg, boks og dekklokk for telefon
– Røranlegg for ringeklokke
– Røranlegg for ringeknapp
– Fremlegg for fotocelle.

Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom 
forbruker og leverandør på arbeidstegninger. Det 
leveres egen strømmåler med tilhørende abonnement 
for boder. Sameiet er ansvarlig for utgiftene tilhørende 
dette abonnement. Utgiftene fordeles til den enkelte eier 
etter sameiebrøken av sameiet. Det er ikke medregnet 
leveranse eller montering av elektriske varmeovner inne  
i leilighetene.

BELYSNING
Denne entreprisen er ikke medregnet i leveransen. 

HEIS
Fremtidig heis kan plasseres ved utvendige trapper.  
Det blir satt av areal til dette. 

VARMEKABLER
Alle bad leveres med støpt gulv og varmekabler. 
Leilighetene i 1. etg. som har støpt gulv på grunn leveres  
i tillegg med elektriske varmekabler i stue, kjøkken og gang.

DATA/TV
Hver leilighetskjøper tar selv kontakt med leverandør og 
bestiller ønsket løsning.

MALERENTREPRISEN, FLISER OG PARKETT 

– Alle innervegger unntatt våtrom leveres med malte 
 gipsplater i farge “Lys Antikk” 
– Gulvene i stue/kjøkken, soverommene og hall i 2 etg. 
 leveres med 15 mm parkett type Boen Eik Home city type 
 x-press klikk. Parketten legges flytende iht. leggeanvisning. 
– På bad leveres og legges fliser på gulv med oppkant. 
– I hall 1. etg. legges fliser på gulv. Maks flisepris 
 kr 150,- pr/m2 inkl. mva. 
– Listverk leveres flikket og malt etter montering
– I innvendig bod leveres standard belegg til gulv 

OVNER
Det leveres og monteres vedovn type Lotus Mondo 1  
m/glassplate.

BELYSNING
Det leveres 1 stk lampe til alle leilighetene ved inngangs-
dør, øvrige utelamper må være like og det vil foreligge 
forslag fra elektriker på disse.

DIVERSE 

Vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen  
når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer  
og konstruksjoner enn beskrevet. Byggevarer leveres ihht. 
enhver tid gjeldende produktspesifikasjon. Merutgifter  
i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller 
til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og 
kommunale avgifter, betales av forbruker.

Boligene leveres ryddet og støvsuget før overtakelsen.  
Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse 
og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangementer, 
så som møbler, er ikke inkludert i leveransen. Spesifiseringer 
som ikke er nevnt i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke 
medregnet. Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre 
innbo. Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden. 
Hver forbruker står fritt til å velge forsikringsselskap for 
innboforsikring. Bygningen må forsikres under ett,  
og senest etter avholdt overtakelse og er sameiet sitt 
ansvar. Fellesarealer er felles eie og drift- og vedlike-
holdsutgifter fordeles mellom seksjonseierne etter 
sameiebrøken. Det tas forbehold om endelig godkjenning 
av byggesøknad og eventuelle endringer som kreves av 
Arendal kommune vedr. endelig utforming. 
Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter 2010.

Arendal 05.09.2017

beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner enn beskrevet. 
Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon.
Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av 
statlige og kommunale avgifter, betales av forbruker.

Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen.
Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen.
Spesifiseringer som ikke er nevnt i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet.
Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre boligen og innbo. Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden.
Hver forbruker står fritt til å velge forsikringsselskap for bolig og innbo. 
Bygningene må forsikres senest etter avholdt overtakelse og før innflytting.

Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter 2010.



Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er  
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter  
og kan avvike fra ferdig bygg. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 
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PLANTEGNING
1. og 2. etasje
BRONESET 4
BRA: 75 m2

Smarte løsninger med  
2 soverom, romslig bod
og stor terrasse/balkong.

Med Husbankfinansiering

SOV
A: 12,6

 

m2 SOV
A: 9,9

 

m2

BRA
A: 75,4 m2

GANG
A: 9,2

 

m2

BOD
A: 3,9 m2

BAD/VASK
A: 5,5

 
m2

STUE/KJK
A: 30,7 m2

Hva koster det?
Leilighetene på Broneset kan finansieres  
med svært gunstige lån i Husbanken.  
Boligene utformes og bygges da i tråd  
med Husbankens retningslinjer for lån.
Dette innebærer at kravene til energi  
og innemiljø er hevet, boligene er tilrettelagt 
med livs-løpsstandard, og hele uteområdet 
er universelt utformet.
Vi hjelper deg med søknadene helt til du står 
med nøkkelen i døra til din nye bolig.

Det er Husbankens renter/betingelser på utbetalingstidspunktet 
som vil være gjeldende. *gjelder for sept./okt. 2017.

i månedlig netto lånekostnad år 1-3. 

- 80 prosent lån av kjøpesum  
 på kr 2 200 000,-
- 5 års avdragsfrihet og rentefradrag
- Flytende rente*

Kr. 1.780,-
EKSEMPEL:

9
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Broneset

BRONESET ligger ved det sydlige brohodet  
av Tromøybroa på Tromøya, under 5 km 
fra Arendal sentrum. Det bor ca 6 000 
mennesker på Tromøya som er Sørlandets 
største øy. På Tromøya er det et utvalg av 
service- og kulturtilbud, butikker, idrettslag  
etc kun noen sykkeltråkk unna.

Broneset 4



SITUASJONSPLAN
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FASADETEGNINGER

FASADE MOT SØR

FASADE MOT ØST

Broneset 4 består av to bygg der bokvaliteten vil være stor. 
Det skal bygges totalt 16 leiligheter med spennende arkitektur 
og store private terrasser/balkonger som er viktige kvaliteter 
for beboerne. Det tilbys flotte 3-roms leiligheter på 75 m2 
med sydvestvendte utearealer.  
Alle leilighetene har i tillegg en carport og sportsbod.

Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer 
som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er 
av illustrativ karakter og kan avvike fra ferdig bygg. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende 
kontraktstegninger og vedlegg. 12

BYGGETRINN 4

TYBAKKEN

6 leiligheter 10 leiligheter

Gjesteparkering

Lek

Byggetrinn 1 og 2

B BP PB B

Byggetrinn 3Byggetrinn 3

LEILIGHETSNUMMER

1

9 10 11 12 13 14 15 16

2
3

4 5 6 7 8



AGDERBYGG AS har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at 
våre boliger og boligprosjekter blir oppført med høy kvalitet og fagmessig 
utførelse.

AGDERBYGG AS har gjennomført og utviklet en rekke små og store  
totalprosjekter for private og offentlige byggherrer.

AGDERBYGG AS har i egenregi utviklet og bygd mange boligprosjekter,  
fra eneboligfelt til leilighetsprosjekter.

AGDERBYGG AS har en rekke referanseprosjekter som vi gjerne viser våre 
byggherrer og samarbeidspartnere. Spør gjerne en som har gjennomført et 
boligprosjekt, i samarbeid med AGDERBYGG AS. 

Agderbygg AS

KJERRHEIA

BOKFINKVEIEN 3

SKYLLINGSHEIA

KARUSS SKOLE

FISKÅVANNET

FISKÅSKOGEN

AMFI SENTER

VÅGSBYGD VGS

VÅGSBYGD 
KIRKE

“T
RE

KA
NT

EN
”KARUSS IDRETTSANLEGG

FISKÅ

AUGLAND

ÅSANE

NORDTJØNNÅSEN

SLETTHEIA

HANNEVIKAVesterveien

E39

Vå
gs

by
gd

ve
ie

n

Sletth eiveien

Vågsbygd Ringvei

Gislem
yrveien

Bokfinkveien

Ø
vre Ringvei

Vå

gsbygd Ringvei
Kirsten Flagstads vei

Kartheia

Badeplass  2 min 
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Thomas Noddeland 
Eiendomsmegler MNEF 

Telefon: 90 71 02 47
Direkte: 37 00 26 38
E-post: thomas@arendalpartners.no

TA KONTAKT FOR  
MER INFORMASJON!

Et flott prosjekt i regi av Agderbygg AS.


