
SOLRIKE TOMTER MED LANDLIG BELIGGENHET PÅ MYRA

Romstølen

EKSEMPEL PÅ BOLIG SOM KAN BYGGES



Romstølen

NÆRT DET MESTE MAN TRENGER
• Arendal sentrum 3,5 km
• Stoa 2,5 km
• Myra barneskole 2 kmAV
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Nytt boligfelt på Romstølen, 
Myra - sentralt beliggende 
kun 3,5 kilometer fra 
Arendal sentrum
Tomtene ligger i et svært barnevennlig område med en landlig, men likevel 
sentral beliggenhet. Her har du kort vei til kjøpesenter og handelsområde på Stoa, 
hvor du også finner friområde med badestrand ved Sørsvann. Det er trygg og kort 
skolevei til Myra skole, samt kort vei til ny videregående skole som byr på et 
bredt utvalg studielinjer. Her finner man også Sør Amfi, en flott flerbrukshall 
som inneholder både treningssenter, tennisbaner mm. Tilbud som skøytebane, 
kunstgressbane og sykkelpark er heller ikke langt unna, samt alle severdigheter 
som Arendal sentrum kan by på. Området ligger også sentralt i forhold til 
E-18, Agderparken Stoa og Harebakken Senter.

VELKOMMEN TIL ROMSTØLEN – HER VIL HELE FAMILIEN TRIVES!

• Sam Eyde videregående skole 1,5 km
• Arendal omegn Idrettspark 1,5 km

ARENDAL SENTRUM

HAREBAKKEN 
SENTER

TOMTEOMRÅDET

TOMTEOMRÅDET



BOLIGDRØMMEN KAN BLI DIN
På Romstølen har du en rekke valgmuligheter. Uansett hva 
du velger, så blir du en del av et nytt og innholdsrikt boligområde. 
Vi stiller mer enn gjerne opp for å avklare eventuelle spørsmål 
du måtte ha i forhold til et tomtekjøp på Romstølen. 

Tomtene har byggeklausul, som betyr at Wari-Hus bygger boligen 
din. Du kan fritt velge bolig fra vår store huskatalog, eller vi kan 
tegne en bolig etter dine ønsker og behov. Vi vil gi deg kyndig 
veiledning gjennom hele prosessen.

For mer info om hustypene se www.romstølen.no

Om feltet

Romstølen

TOMTEBESKRIVELSER
• Tomtene er fra 508,5 kvm til 
   1293,2 kvm.
• Tomtene ligger svært solrikt til.
• Felles for alle er gode muligheter for 
   utnyttelse av tomten, med fine private 
   områder godt integrert med det øvrige 
   bomiljøet.
• Flotte turområder ligger i umiddelbar 
   nærhet. 
• Alle tomtene har muligheter for 
   oppsetting av egen garasje.
• Det er kommunale veier og private 
   stikkveier inn til tomtene. 
   Offentlig vann og avløp.

PÅ DE NESTE SIDENE SER DU 
EKSEMPLER PÅ HUS SOM KAN 
BYGGES PÅ TOMTENE

FLOTTE TOMTER MED LANDLIG 
BELIGGENHET
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Tomt 94 • 709 kvm

FRONT
Front har et moderne og enkelt formspråk kombinert med flere 
spennende valg i planløsningen. I hovedetasjen finner vi en romslig 
kjøkkenavdeling med kort vei til stue og den flotte terrassen. 
I samme etasje er det både bad og soverom. I underetasjen er 
det ytterligere tre soverom, bad, vaskerom og en praktiske 
kjellerstue med utgang til platting. Uansett hvor du er, så er 
det herlig å være i Front.

BRA totalt 216 kvm
P-rom 177,2 kvm

ILLUSTRASJONSBILDE ILLUSTRASJONSBILDE

Tomt 84 • 855 kvm

LINK
Smarte løsninger gjør Link til en svært praktisk bolig. Fra hallen 
med den romslige garderoben går du rett inn i oppholdsrommene, 
som flyter over i hverandre og gir en åpen og god romfølelse. 
Store vinduer og skrå himlinger gir mye lys i huset. Den integrerte 
carporten/sportsboden danner en praktisk, overbygd 
inngangssone.

BRA totalt 148, 3 kvm
P-rom 119,4 kvm

Romstølen



Romstølen

ILLUSTRASJONSBILDE ILLUSTRASJONSBILDE

Tomt 82 • 905 kvm / tomt 68/70/72/74 • 958 kvm

I-BOX
- SPENNENDE REKKEHUS MED FRISK DESIGN
I-BOX har to fulle etasjer med stue og kjøkken oppe 
- løftet opp mot lyset. Deler av stuen har takhøyde 
på hele 3 meter. Det er mulighet for 4 soverom. 
1. etasje har gjennomgang ut til terreng/hage via den 
ekstra stuen. Denne stuen kan eventuelt benyttes 
som soverom. Boligen er ikke tegnet med sportsbod, 
denne må enten bygges frittstående eller man kan 
benytte soverom (6.8 kvm) ved inngang. På badet 
er tekniske installasjoner skjult bak skyvedører. 
Boligen har god garderobe i hallen og lagringsplass 
i kott under trapp.

Det er flott gjennomlys i stue/kjøkken og spiseplassen 
ved yttervegg. Store vindusflater og glass i rekkverk 
på balkong slipper inn maksimalt med dagslys. 
Kjøkkenløsningen er skjermet fra stue ved hjelp av 
selve plasseringen samt vegg bak ildsted.

ILLUSTRASJONSBILDE

Tomt 86 • 581 kvm

LIVLIG
Med alle rom i samme etasje er det enkelt å bo i Livlig. I tillegg er 
det store vindusflater og adkomst til uteplasser fra både spisestue 
og hovedsoverom. Her kan man nyte desserten utendørs etter 
middag, eller siste rest av kveldssolen før man går til køys. 
Dagen etter venter en ny og livlig dag.  

BRA totalt 130,4 kvm
P-rom 101,5 kvm
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A2
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Romstølen

VIGNETT
Vignett er et moderne hus med særegent uttrykk. En stor glassvegg og skrå himling i stueavdelingen gir 
spennende effekt, og huset er ellers preget av mye lys og luft. Med sin beskjedne grunnflate passer huset 
på relativt små tomter.

BRA totalt 121,6 kvm
P-rom 92,5 kvm

Tomt 88 • 547 kvm / tomt 92 • 508 kvm Tomt 90 • 657 kvm 
AURIGA
I Auriga er alle rom praktisk plassert på ett plan. Huset har eget 
vaskerom og mulighet for tre soverom. Stuen og kjøkkenet har åpen 
himling og store vindusflater, noe som gir en ekstra god romfølelse. 
Fra stuen er det adkomst til overbygd terrasse, med en flott solkrok.

BRA totalt 113,1 kvm
P-rom 102,5 kvm

SEKSTI
SeksTi har seks like leiligheter i midten og to mindre leiligheter på hver ende, derav navnet SeksTi.
Boligen har overbygd svalgang. Leilighetene har inntrukket balkong som er delvis overbygd, Glassrekkverk på balkongen gir ekstra lys 
til oppholdsrommene. Det er også brukt glassfelt i rekkverk på inngangssiden for å bryte opp fasaden og gi mer lys i svalgangen. Ved 
hjelp av den inntrukne balkongen oppnår man en naturlig soneinndeling mellom stue og kjøkken. Det er godt med garderobeplass i 
gang, og hovedsoverommet kan enkelt møbleres med en vegg til vegg skyvedørsgarderobe.

Tomt 76/78/80 • 1277 kvm / tomt 66 • 958 kvm



LEV DET GODE LIVM
ODERNE

NY BOLIG

SOLRIKE TOM
TER

NYE NABOER

KORT VEI TIL ALT

LANDLIG OG
SENTRALT
BARNEVENNLIG

Fordeler ved å kjøpe ny bolig
•  Lav dokumentavgift. Du betaler kun 2,5% dokumentavgift av tomteverdien 
     - ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av bruk bolig. Her kan det være flere 
    ti-tusener å spare. 
•  Ingen budrunder. Du slipper hektiske budrunder som kan øke prisen vesentlig 
    i forhold til hva den egentlig er verdt. Du kjøper boligen til fastsatt pris. 
•  Ingen oppussing. Alt er NYTT! Du slipper uforutsette utgifter til oppussing og 
    vedlikehold på mange år. 
•  Lave bokostnader. Nye boliger er underlagt strenge krav til isolasjon og 
    varmegjenvinning etter de nyeste byggeforskrifter. Dette betyr energieffektive 
    boliger som medfører lave kostnader til oppvarming som igjen gir deg som 
    forbruker lavere månedlige bokostnader. 
•  Fem års reklamasjonsrett. Boligen er bygget i forskriftsmessig stand. 
    Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din.
•  1 års befaring av boligen.

Nytt er nytt! Det at ingen har bodd i boligen før deg, gir deg en helt spesiell følelse. 

Romstølen



Romstølen

Området er beliggende på Romstølen i Arendal Kommune 
- gnr. 38 bnr. 5, 103 og 214. Tomtene skal fradeles og tildeles 
egne gnr. og bnr. 

PRISINFORMASJON, KJØPEKONTRAKTER, OPPGJØR & 
BETALING OG FORSIKRING.
-  Se egen prisliste og betalingsplan
-  Kontraktsinngåelse og møte hos megler
-  Oppgjør/innbetalinger i henhold til kjøpekontrakt ivaretas 
    av megler, egen klientkonto og kontonr.
-  Forsikring, eiendommene forsikres av utbygger i hele 
    byggeperioden og frem til overtagelse. Etter overtagelse 
    skal bygning og innbo forsikres av kjøper.

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om opp-
føring av ny bustad m.m.(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 
nr. 43, sist endret 01.01.17 som regulerer kjøpers (forbrukers) 
rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp 
av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen 
inngås. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på 
garantier ihht. Bustadoppføringslova §12.
Entreprenøren skal som hovedregel stille §12 garantien straks 
etter avtaleinngåelse (aksept av bud). Unntak for tidspunkt for
garantistillelse vil forekomme hvor avtalen har forbehold om
1) salg av et bestemt antall boliger eller 2) igangsettingstil-
latelse. Ved avtaler hvor utbygger har tatt ett av de nevnte for-
behold, skal garantien stilles straks etter bortfall av forbeholdet.

REGULERINGSPLAN OG BESTEMMELSER
Området vil bli opparbeidet i henhold til reguleringsplan for 
”Del av Romstølen – Felt B3” og tilhørende reguleringsbe-
stemmelser og Utbyggingsavtale med Arendal Kommune. 
Tomtekjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med disse og de 
bestemmelser der foreligger for området og aktuelle tomt.

Reguleringsforhold
Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2013-2023
Formål: Hensynssone, detaljeringssone reguleringsplan
Reguleringsplan: Romstølen felt B3, formål: Byggeområde, 
boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.
Ingen planer under arbeid.

TOMTENE (ENEBOLIGTOMTENE)
Tomtene kan bebygges med valgfritt Nordbohus eller annen 
arkitekttegnet bolig fra husleverandør, Bygg Wari AS. 
Ved evt. videresalg følger denne byggeklausulen.
Tomten må bebygges innen 2 år fra kontraktsinngåelse. 
Tomtene leveres med stikkledninger for vann, avløp, strøm og 
fiber lagt inn i byggegropen. 
Grunnarbeider, pukking av tomten, i ringmur samt evt. tilbake-
fylling vil bli foretatt i forbindelse med husbyggingen. Det vil bli 
planert med stedlige masser inntil 3 m utenfor grunnmur og 
gruset innkjørsel. 
Videre opparbeidelse av tomt/hage evt. støttemurer og 
asfaltering etc. er ikke inkludert.

VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig vann og avløp. Kommunale og private stikkveier 
iht. reguleringsplan.  

REALSAMEIE
Det vil bli opprettet et realsameie for området med private 
veier og post/renovasjon som vil bli uløselig knyttet til hver 
eiendom i Felt B3 – Byggetrinn 1. 

VELFORENING
Det vil bli pliktig medlemskap i Velforening. Velforeningen skal 
bl.a ivareta fellesforpliktelser i realsameiet, derunder drift og 
felles vedlikehold av fellesområder, private stikkveier,  leke-
plasser, tur- og grøntområder, post og renovasjon, snøbrøyt-
ing stikkveier etc. samt evt. fremtidige oppgraderinger. Andel 
fellesutgifter forfaller fortløpende etter overtagelse.

FELLESOMRÅDER
Lekeplassene (2 og 3) leveres med sandkasse, benker og bord 
og et lekestativ. På området for post/renovasjon settes det 
opp et postkassestativ.
Det vil bli asfalterte veier og fortau, tur- og grøntområder iht. 
reguleringsplanen samt vil det bli veibelysning/lyktestolper 
i boligfeltet. 

TELEFONI
Det blir lagt fiber i området. Fibertilgang må bestilles av 
huskjøper hos Canal Digital Kabel. 

Generell informasjon - Felt B3
TINGLYSTE BESTEMMELSER OG RETTIGHETER
Følgende klausuler vil bli tinglyst på skjøtet i forbindelse med 
hjemmelsovergang til kjøper:
-  Pliktig medlemskap i Velforening som skal være ansvarlig 
    for vedlikehold og drift av fellesarealer og realsameiet for 
    Romstølen Felt B3 
-  Det off./kommunen skal ha rett til å legge og vedlikeholde 
    kabler i jord/luft, kummer samt sette opp skiltstenger 
    vederlagsfritt på tomten.

HUSBYGGING 
Nordbohus huskatalog, ”Veien til nytt hus” og ”Slik velger du 
riktig hus” med nyttige tips og inspirasjon får De/Dere i møte 
med megler/husleverandør. Alle hus i Nordbohuskatalogen 
kan sees med VR-briller!
Bygg Wari AS vil utarbeide et pristilbud til kjøper på tomt og 
bolig. Godkjent pristilbud vil bli vedlegg til kjøpekontrakt og er 
grunnlaget for kjøpesummen. Kontraktsmøtet vil bli avholdt 
hos megler.
Når drømmeboligen er funnet og kontrakt inngått vil Bygg 
Wari AS ivareta alle dokumenter til byggesøknaden og søke 
om tillatelse til tiltaket hos Arendal Kommune.
Byggesaksgebyrene og gebyrer for tilkopling VA tilfaller utbygger.
Ferdigattest og energi- og oppvarmingskarakter på boligen vil 
foreligge før overtakelse.

FINANSIERING
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder 
lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea 

om formidling av lån og andre finansielle tjenester. 
Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

EKS. TOTALE KOSTNADER VED KJØP AV TOMT OG BOLIG 
Tomt 88                 kr.       1.000.000,-
Grunnarbeider                kr.          210.000,-
Betongarbeider                kr.          178.000,-
Hustype Vignett (iht. basis leveranse)     kr.       1.620.000,-
Dok. avg. 2,5% av tomteverdi               kr.            25.000,-
Tgl. gebyr skjøte                kr.                   525,-
Tgl. gebyr obl.                kr.                   525,-
Pantattest kjøper                kr.             199,50,-
Total kjøpesum inkl. avg. og gebyrer        kr. 3.034.249,50,-

BUDGIVING 
Tomt med byggeklausul selges til fastpris. Endelig kjøpesum 
vil variere etter hvilke bolig kjøper velger på tomten og valg 
av innvendig standard.  

Bindende avtale er inngått når bud er akseptert, dvs. før kjøpe-
kontrakt er undertegnet av partene. Det eksisterer ingen 
angrerett ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge.       
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og 
sendes meglerforetaket pr. mail, sms eller via vår “gi bud”-
knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på 
Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte 
bolig. Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til 
kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag 
regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist 

enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om 
budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/
budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal 
fremlagt så snart handel er gjennomført. 
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere 
må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for 
selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir 
kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

LOV OM HVITVASKING 
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har 
megler plikt til å gjennomføre kundekontroll på grunnlag av
fremvist gyldig legitimasjon. Megler har videre plikt til å 
melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår 
som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene 
varsles. Megler har i enkelte tilfeller plikt til å stanse 
gjennomføring av handelen.

Meglers vederlag og utlegg 
Meglerprovisjon kr. 35 000,- eks mva. pr. kontrakt.
Salgstilrettelegging kr. 10 000,- eks mva. 
Oppgjørskostnad kr. 2 000 eks mva. pr. kontrakt.
Utlegg kr. 2 931,-.
Annonsering Internett kr. 2 500 pr. enhet.
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale meglers 
direkte utlegg.
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www.romstølen.no

KONTAKTPERSONER  Privatmegleren  •  Daglig leder/Megler Leif Chr. de Presno  •  Tlf 472 01 274  •  Epost LeifChr.dePresno@privatmegleren.no
Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig Trude Walle  •  Tlf 915 83 832  •  Epost Trude.Walle@privatmegleren.no

WARI-HUS AS  Lillesandsveien 25  •  4877 Grimstad  • Tlf 37 04 91 21 •  www.nordbohus.no/wari-hus
Boligkonsulent Lone Thor Hansen  •  Tlf 483 18 696  •  Epost lone.thor.hansen@nordbohus.no


