KITTELFJÄLL - NATURSKØNNE
GRUNDE I POPULÆRT SKIOMRÅDE

KITTELFJÄLL
Naturskønne Grunde i Kittelfjäll
Virkeliggør dine ferie- / hyttedrømme. Nu udbydes nye byggegrunde i det attraktive Kittelfjäll.
Kommunalt vand og kloak er ført til grundgrænsen.
Kittelfjäll byder på aktiviteter året rundt – skisport, jagt, fiskeri,
vandreture, svampe og bærplukning. Totalt findes der 51 stk.
udstykkede grunde på Sucksdorfsområdet.
(Ca. 42 grunde er endnu ledige pr. maj 2013).

ADR: KITTELFJÄLL

GRUNDE: 946-2139 KVM

PRISER FRA: 204.500 - 329.500 SEK.

OBJEKTTYPE: GRUND

Naturskønne Grunde i Kittelfjäll

KOMMUNE

TILBUD OM BOLIGBEREGNING

Kommune: Vilhelmina
Län: Västerbotten
Skat/trækprocent 35,35 %

Ønsker du beregning af boligudgiften, kontakt da ansvarlig ejendomsmægler som
tilbyder at udføre en skriftlig boligudgiftsberegning.

VAND / KLOAK
Kommunalt vand og afløb er ført til grundgrænsen.

SKATTEPLIGTIG VÆRDI
Ikke fastlagt

KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT
Køber har vidtgående undersøgelsespligt.
Ejendommens tilstand og funktioner skal
undersøges. Køber der ikke selv har byggeteknisk indsigt bør få en byggesagkyndig eller anden form for sagkyndig til at foretage
en undersøgelse. Forefindes der fejl udvides
købers undersøgelsespligt.
Sælger står ikke inde for fejl og mangler som
køber burde have set / observeret ved syn.
Sælger står ej heller inde for fejl og mangler
som køber havde forventet, med hensyn til
ejendommens alder / pris / stand og brug.
Sælgers oplysninger påvirker ligeledes kravet om undersøgelsespligt. Oplyser sælger
mangelfuldt øges undersøgelsespligten. Har
sælger givet løfter / garantier der ikke er
generelt, behøver køber ikke at undersøge
dette.

BESKRIVELSE
Naturskønne Grunde i Kittelfjäll
Virkeliggør din feriedrøm. Nu udbydes byggegrunde til salg i skønne naturomgivelser i det
solrige og attraktive Kittelfjäll. Kommunalt vand
og kloak forefindes til grundgrænsen. Kittelfjäll
tilbyder aktiviteter året rundt - jagt, fiskeri, skisport, (herunder heliski og offpist), vandreture,
svampe og bærplukning. Totalt findes der 51 stk.
udstykkede og byggeklare grunde, hvoraf 42
grunde endnu er ledige pr. maj 2013).
Prisklasse fra 204.500 - 329.500 SEK.
Tilslutningsafgift for vand, kloak og el er ikke
inkluderet i salgsprisen.
Nuværende tilslutningsafgift til Vilhelmina Kommune for vand / kloak udgør ca. 105.000 SEK.
Tilslutning af el koster ca. 30.000 SEK.
- På grunden må der opføres en hovedbygning
samt en komplementær bygning.
- Hovedbygningen må opføres i en etage med en
maksimal byggehøjde på 3,2 meter og et maksimalt bruttoareal på 150 m2.
- Den komplementære bygning må have en bygningshøjde på 2,8 meter og et bruttoareal på
maksimalt 70 m2.
- Største tilladte taghældning er 27 grader.
- Bygningsfacade skal hovedsagligt opføres i træ.
- Skarpe kontrastfarver tillades ikke.
- Stakit, plankeværk eller lignende må ikke etableres på grunden, rundt om grunden eller imellem grundene.
- Bilparkering skal finde sted på de respektive
ejendomme / grunde. Den respektive ejer er
ansvarlig herfor.

