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Datum

2016-07-26

Två tomter till salu i Gärdebyn
Rättviks kommun säljer två tomter i Gärdebyn via slutet anbudsförfarande.
De två tomterna Gärdebyn 38:9 och Gärdebyn 7:76 presenteras närmare i
detta prospekt. Tomterna säljs med byggkrav vilket betyder att om ingen
byggnation påbörjats efter ungefär ett år återgår köpet.
Anbuden ska vara skriftliga, med anbudsgivarens underskrift och märkta
tydligt ”ANBUD GÄRDEBYN”. Rättviks kommun förbehåller sig fri
prövningsrätt. Skriv gärna om det gäller permanentboende eller fritidshus.
Anbuden ska vara Rättviks kommun tillhanda senast 2016-08-31 till:
”Anbud Gärdebyn"
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

För mer information kontakta:
Annika Varghans
Markansvarig
0248-70 152
annika.varghans@rattvik.se

Anders Sydén
Mark och planchef
0248-70 153
anders.syden@rattvik.se
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Översikt två tomter i Gärdebyn
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Gärdebyn 7:76, Gärdebygatan 2

Trevlig tomt i genuin bymiljö med högt läge med utsikt över Siljan. Nära till
Rättviks centrum och allmänna kommunikationer.
Storlek
1 561 m2
Rättigheter och belastningar
Ett vägservitut för infart finns fram till Gärdebygatan. Ett område för
underjordiska ledningar, så kallat U-område, belastar fastigheten i dess västra del
och får inte bebyggas.
Byggnadsutformning enligt gällande detaljplan
Får bebyggas med friliggande enbostadshus i en våning med inredd vind,
max 200 m2 + 140 m2 komplementbyggnad. Träfasad i Falurött eller
järnvitriol och sadeltak med tegel eller betongpannor. För övriga
bestämmelser se detaljplanen.
Teknisk försörjning
Anslutningsavgift till vatten och spillvatten (avlopp) tillkommer, eventuellt
även en kostnad för förbindelsepunkt. För ytterligare information kontakta
Rättviks Teknik AB eller Dala Vatten och Avfall AB.
Omhändertagandet av dagvattnet svarar köparen för.
Även anslutningsavgift till elnätet tillkommer. Kontakta Dala Energi för mer
info. Det finns möjlighet att ansluta till Dala Energis fibernät. Ingen
fjärrvärme finns i området.
Fastigheten har andel i Lerdal GA:7, Lerdal-Gärdebyns vägförening.

Gärdebyn 7:76 sett från fastigheten ovanför vid Gärdeby bystuga

Gärdebyn 7:76 tomt till salu

Vägservitut
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Gärdebyn 38:9, Gärdebygatan 30

Sluttande tomt i högt läge med magnifik utsikt över Siljan.
Storlek
1561 m2
Rättigheter och belastningar
Vägservitut för infart fram till Gärdebygatan är ansökt hos Lantmäteriet.
Vatten och avloppsledning belastar fastigheten med 6 m i dess södra och
östra gräns, där det ej får byggas. Även i norr kan byggrätten vara begränsad
då huset på närliggande fastighet står nära tomtgräns.
Byggnadsutformning
Byggnadens utformning sker i samråd med kommunen då ingen detaljplan
finns för området.
Teknisk försörjning
Anslutningsavgift till vatten och spillvatten (avlopp) tillkommer, även eventuellt en kostnad för förbindelsepunkt. För ytterligare information kontakta
Rättviks Teknik AB eller Dala Vatten och Avfall AB.
Omhändertagandet av dagvattnet svarar köparen för.
Även anslutningsavgift till elnätet tillkommer, kontakta Dala Energi för mer
info. Det finns möjlighet att ansluta till Dala Energis fibernät. Ingen fjärrvärme finns i området.
Fastigheten har andel i Lerdal GA:7, Lerdal-Gärdebyns vägförening.

Gärdebyn 38:9 sett från Kålgårdsgränd

Gärdebyn 38:9 tomt till salu
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