
KOMMANDE TOMTER TILL TOMTKÖN I NYA KIRUNA CENTRUM 

Information gällande tomter längs Kurravaaravägen. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt sammanträdesprotokoll 2021-02-28, § 9, att svara för projektering 
och utförande av markarbetet för att få tomterna byggklara till våren. Det innebär att tomterna grovfyllts 
till angivna höjder enligt bilaga höjdangivelsertomt-kv16-18.  

Kostnaden för markförberedande åtgärder av samtliga tomter kommer tilldelas tomtköparna som en 
tilläggstaxa utöver grundtaxan (sammanträdesprotokoll 2021-02-28, § 9). Både tilläggstaxan och 
grundtaxan kommer prissättas med kronor per kvadrat.  

För att säkerställa bostadsbebyggelse och en ändamålsenlig markanvändning kommer det villkoras i 
köpekontraktet, att byggnation ska påbörjas-, och färdigställas inom en viss tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig information 

Vi ber er som vill ges möjlighet att köpa tomt att skicka in anmälningsblankett så den är kommunen 
tillhanda senast 2023-02-28.  

Vi rekommenderar intressenter att läsa planbeskrivningen för att förstå detaljplanenens syfte. Plankartan 
med tillhörande bestämmelser är styrande. I övrig gäller PBL, PBF och BBR. 

Preliminär tidsplan för tilldelningen av tomter: 

 Anmälningsblanketten sista svarsdatum 28 februari 2023 
 

 Tilldelningsprocessen startar den 1 mars 2023 
 

 Kontraktsskrivning erbjuds löpande efter tilldelning och bokade tomter. Efter kontraktsskrivning 
har köparen 10 bankdagar på sig att erlägga handpenning. 
 

 Köparen har 9 månader på sig att fullfölja köpet efter kontraktsskrivning. Fullföljande av köp 
omfattar val av hus, husleverantör samt beviljat bygglov. Handläggning av bygglov får enligt lag ta 
upp till ca 10 veckor efter komplett ansökan inkommit till bygglovskontoret. Observera att ändringar 



i ansökan kan innebära att handläggningstiden beräknas från det datumet ändringen kom in till 
kommunen. Ju tidigare erhållet bygglov med startbesked kan uppvisas desto snarare kan tillträde 
sättas och köpet genomföras i sin helhet.  
 

 För att vara ute i god tid, bör därför bygglov sökas med minst 20 veckors marginal. Observera att ju 
tidigare erhållet bygglov kan uppvisas desto snarare kan köpet genomföras i sin helhet och tillträdet 
sättas. Planeras byggstart år 2023 bör därför ansökan skickas in så snart som möjligt. 

 

 Ta kontakt med mex@kiruna.se när startbesked meddelats för ert projekt, för bestämmandet av 
tillträdesdag. 
 

 Resterande del av köpeskilling ska erläggas inom 10 dagar efter tillträdesdag. När denna är synlig 
utfärdas köpebrev som kvittens och med denna ansöker köparen om lagfart inom 3 månader. 

Tilldelningsmetod 

Den person som har flest kö-dagar i tomtkön kontaktas och erbjuds sitt förstahandsval av tomt enligt 
anmält intresse. Därefter tillfrågas den person som står därnäst i kön om sitt bästa val efter vad som 
finns tillgängligt och så fortsätter det tills alla tomter är bokade. Kontrakt tecknas så snart en tomt är 
bokad. 

Kontrakt 

Kontraktet är det juridiskt bindande dokumentet. När båda parter undertecknat är man som köpare och 
säljare bundna av att slutföra köpet. Inför kontraktsskrivning får alla köpare information om vilket 
åtagande kontraktet innebär. Dokumentation kring de markförberedande åtgärder som gjorts lämnas i 
samband med köpet såsom läget för serviser och befintlig höjdsättning på tomterna.  

Kontakt 

Kontakt vid frågor gällande tomtkö och tomtköp mex@kiruna.se  
Vid frågor om detaljplan, kontakta plan@kiruna.se  
Vid frågor om bygglov, kontakta bygglov@kiruna.se 
 

Pris 

Grundtaxa 500 kr / kvm 

Tilläggstaxa 530 kr / kvm 



Kryssade tomter går inte att anmäla intresse på i dagsläget. 

Lägesbeskrivning 

 



 

Mer information hittar ni här 

Här finns länk till gällande detaljplan som reglerar vad som får byggas inom kvarteren: 
http://www.kiruna.plansok.se/Plans/pdf/So294.pdf  

Planbeskrivningen  

http://www.kiruna.plansok.se/Plans/pdf/So294_beskr.pdf  

Till Kiruna kommuns hemsida, lediga tomter, där mer information kommer 

https://kiruna.se/bygga-bo--miljo/tomt-och-mark/lediga-tomter.html  

Om bygglov och hur bygglovsprocessen går till 

https://kiruna.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov.html  

Om avgifter, priser, taxor och regelverk kring vatten och avlopp 

https://www.tekniskaverkenikiruna.se/vatten-och-avlopp/avgifter-priser-taxor-och-regelverk  

Tekniska verkens webbplats 

https://www.tekniskaverkenikiruna.se/  

Kiruna kommuns webbplats 

https://kiruna.se/  


