
KÄRDLA LINN Vabrikuväljak 10 
 
Eesti Energia AS võõrandab Kärdla linnas Vabrikuväljak 10, pindalaga 2 218 m², äri-
tootmismaa kinnistu.  
 
Vabrikuväljak 10 kinnistu registriosa nr. 1044833, katastriüksuse 37101:002:0016 pindala 
2218 m2, 50% ärimaa  50% tootmismaa.  
Kinnistul oluliseks osaks on endise elektrijaama büroohoone suletud netopinnaga 619,9 m². 
Tegemist on ühekorruselise telliskivihoonega, mis viimistletud lihtkrohviga. Hoones asuvad 
kontoriruumid ja laoruumid. Hoones on elektriküte. Veevarustus ja kanalisatsioon 
linnavõrgust.  Hoone vajab renoveerimist. Peakaitsme suurus – 160 A. 
 
Kinnistul asub pumbamaja hoone suletud netopinnaga 3,8 m2. Pumbamaja on halvas 
seisukorras ning ei ole kasutusel. 
 

 



27.06.2005 kehtestatud detailplaneering. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt ehitusmahus 
muudatusi ette ei nähtud: 
Lubatud hoonete arv kinnistul – 2 
Maksimaalne lubatud ehitusalune pind - 800 m² 
Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus – 8 m  
 
 
Kinnistu asub Nuutri jõe kalda piiranguvööndis ning ranna või kalda ehituskeeluvööndis, 
ranna või kalda veekaitsevööndis, elektripaigaldise ja sideehitise kaitsevööndis, ning 
kinnismälestiste – „Kalevivabriku “Pikk maja” Vabrikuväljak 8, „Kalevivabriku elamu kelder 
Kärdlas Vabrikuväljak 4, Vabrikuväljak 6 ja Vabrikuväljak 8 ning Kalevivabriku elamu Kärdlas 
Vabrikuväljak 2, Vabrikuväljak 2a, Vabrikuväljak 4, Vabrikuväljak 6, Vabrikuväljak 8“, „Kärdla 
reservalajaama direktori auto varjualune, Kärdla reservalajaama kompleks, Kärdla 
reservalajaama korstna ja Kärdla reservelektrijaama väravahoone“ ning „Kärdla hiiurootslaste 
kalmistu“ kaitsevööndites ning  veekogu avalik kallasrada ja avalik kasutus piiranguvööndis. 
 
Kinnistule on seatud järgmised piiratud asjaõigused: 

1. veejuhtimisservituut Vabaduse tn 1 korteriomandite nr 1, nr 2, nr 3 ja nr 4 ning 
Vabaduse tn 2, Lubjaahju tn 1, Lubjaahju tn 1a, Lubjaahju tn 1b, Pikk tn 2a, Pikk tn 
2b, Pikk tn c ja Pikk tn 2d kinnistu igakordse omanike kasuks; 

2. sõiduteeservituut Vabaduse tn 2 kinnistu igakordse omaniku kasuks; 
3. liiniservituut Vabaduse tn 2, Lubjaahju tn 1, Lubjaahju tn 1a ja Lubjaahju tn 1b 

kinnistu igakordse omanike kasuks; 
 
Kinnistu igakordse omaniku kasuks on Lubjaahju tn 1b ja Vabaduse tn 2 kinnistule seatud 
teeservituut ning Vabaduse tn 2 ja Vabaduse tn 2a kinnistule liiniservituut. 
 
Ostja kohustub sõlmima üürilepingu 5-ks aastaks koos eelisõigusega seda vajadusel 
pikendada kuni 3-ks aastaks ruumidele üldpinnaga 139 m² hinnaga 4,00 EUR/m² kuus. 
Eesti Energia AS annab üle üürilepingu 2-le ruumile üldpinnaga 39,2 m² ning üürilepingu 2-le 
ruumile üldpinnaga 26,3 m². 
 

 
Kinnistu müügihind on 65 000 eurot. 
 
 
 

Võõrandatava kinnistu  ja müügitingimuste kohta saab infot: 
Marko Künnapas  telefon 53 676 653, e-mail: Marko.Kunnapas@energia.ee 
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