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REPISVAARA är det naturnära boendet på 
fjället. Här bor du ett stenkast från Dundret och 
når skidspår och skoterleder lätt. Till centrala 
Gällivare har du nedförsbacke, ca 3 kilometer.

Våren 2017 släpper vi de första villatomterna på 
södra Repisvaara. 59 tomter står klara i den första 
etappen för försäljning med start i mars. Anläggandet 
av tomterna är klart i slutat av augusti respektive 
slutet av oktober, se karta på s. 5. Tomterna säljs till 
intresserade i tomtkön. Är du intresserad av en tomt 
och inte redan står i tomtkön så kan du ställa dig i 
kön nu.

Tomterna ligger längs Repisvaaras sydsluttning och 
här �nns möjlighet till olika sorters bebyggelsesätt. 
Utifrån terrängen på bergets sluttning lämpar sig 
vissa tomter bäst för souterränghus medan andra kan 
man bygga med platta på mark, några lämpar sig till 
och med för att bygga hus på pelare.

Tomterna varierar i storlek mellan 700 m2 och 950 
m2. En normaltomt på 750 m2 kommer att kosta 400 
000 kr i den nedre zonen och 450 000 kr i den övre 
zonen.

Kommunen anlägger ny gång- och cykelväg samt 
tunnel från området Fjällnäs till södra Repisvaara. 
Kommunens detaljplaner för Repisvaara gör det 
möjligt att bygga för centrumändamål, exempelvis 
butik eller servicebyggnader, vid Glada Kocken samt 
en förskola på norra Repisvaara.

M E D
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REPISVAARA
BYGGLOV kan du läsa mer om och ansöka med 
digitalt bankID här:
mittbygge.se

Ett bygglov för en villa tar ca 14 dagar att handläg-
ga. 

Standardkostnad för bygglov är ca 25 000kr, 
beroende på storleken på huset. Mer information 
om bygglov skickas från Miljö- och byggförvalt -
ningen till husbyggare.  

Ansökan/anmälan till TOMTKÖN kan du göra här: 
gallivare.se/tomtkon

HUSHÅLLSAVFALL sorteras med bruntunna eller vill 
man slippa tunnan, väljer man matavfallskvarn, 
som kan ge en lägre taxa om du väljer färre 
soptömningar. Sopsortering �nns i anslutning till 
området.

FIBER Möjlighet att ansluta till det lokala bred-
bandsnätet/�bernätet �nns. Kommunen anlägger 
fberkabel fram till tomtgräns och på egen tomt-
mark anlägger ägaren själv rör fram till huset. 
Kostnad för att ansluta sig är 2000 kr/hushåll. Här 
kan du läsa mer:
gallivare.se/bredband 

VA-ANSLUTNING När du köpt din tomt behöver du 
också ansöka om anslutning till det kommunala 
VA-nätet, det gör du här: gallivare.se/vattenavlopp 
Anslutningsavgiften för en ”standardvilla” ligger på 
100 000-120 000 kr. Denna kostnad ingår inte i 
tomtpriset.

Grovplanering av tomterna är inkluderat i tomtpri-
set. 

http://www.mittbygge.se/kommuner/gallivare.html
http://www.gellivare.se/tomtkon
http://www.gellivare.se/bredband
http://www.gallivare.se/vattenavlopp
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REPISVAARA

GESTALTNING 

Gröna kilar av skog bidrar till 
närheten till naturen 

Plats för lek inom kvarteren 
och i skogen 

Husen byggs med träfasad 

Husen målas med dova, matta 
och naturanpassade kulörer 

Mattsvarta eller grönbevuxna 
tak 
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GRUNDLÄGGNINGSTYP

REPISVAARA

 
 

A 

B

C

D

E

Platta på mark

Platta på mark med 
grundmur i 
framkant

Souterräng

Delvis pelare/ 
souterräng

Platta på mark med 
ev pålning

400 000 kr /standardtomt 750 m²

450 000 kr /standardtomt 750 m²

Klart 2017-10-31

Klart 2017-08-31



GALLIVARE.SE/NYAGALLIVARE

Gällivare kommun, 982 81 Gällivare Tel: 0970-818 000 vx sam@gallivare.se

http://www.gallivare.se/nyagallivare
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