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Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun 

 

Sammanfattning 

För att köpa en kommunal villatomt måste du 

vara registrerad i den kommunala tomtkön. En 

villatomt avser en fastighet som ska bebyggas 

med ett småhus. Du registrerar dig genom att 

skicka in en ansökningsblankett med post eller 

via kommunens webbplats 

www.kristianstad.se/tomtko 

Du kan maximalt stå i kö till fyra olika 

villatomtsområden i Kristianstads kommun. 

När du betalt administrationsavgiften kommer 

du att få möjligheten att köpa en villatomt i ett 

av områdena som du angett när det finns 

villatomter till försäljning. Lediga villatomter 

tilldelas utifrån köplats. Om du blir tilldelad en 

villatomt erbjuds du att ingå ett avtal om köp 

genom att underteckna ett köpekontrakt. 

Senast 30 dagar efter att köpekontraktet 

skrivits ska du betala en handpenning om 

20 000 kronor. När köpekontraktet är 

upprättat ska du inom sju månader ansöka om 

bygglov och inom 18 månader genomföra 

utsättning av husprofilen. På tillträdesdagen, 

motsvarande utsättningsdagen, ska resterande 

del av köpeskillingen betalas. För mer 

detaljerad information läs under respektive 

rubrik i detta häfte.  

Regler för köp av kommunal 

villatomt 

I Kristianstads kommun går det alltid att hitta 

en villatomt. Utbudet varierar, men det är 

kommunens ambition att kunna erbjuda 

attraktiva villatomter på olika orter. Vår mark- 

och exploateringsenhet ansvarar för 

villatomterna. De kan berätta vilka villatomter 

som finns till försäljning. Du kan även se lediga 

villatomter på kommunens webbplats: 

www.kristianstad.se/ledigavillatomter 

 

 

Personuppgiftslagen, PuL  
Uppgifterna i ansökan till tomtkön behandlas 

enligt Personuppgiftslagen, PuL. Det är 

kommunstyrelsen, genom mark- och 

exploateringsenheten, som är 

personuppgiftsansvarig enligt PuL. 

Personuppgifter kan behandlas digitalt av 

mark- och exploateringsenheten för 

handläggning, administration och statistik. Du 

har rätt att en gång per kalenderår få 

information om dina personuppgifter har 

behandlats digitalt, efter skriftlig ansökan som 

undertecknats av dig. Mark- och 

exploateringsenheten är skyldig att snarast 

rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte 

omfattas av sekretessbestämmelser kan 

lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, till 

exempelvis byggherrar. För mer information 

om behandling av personuppgifter kontakta 

mark- och exploateringsenheten, se under 

rubriken ”Kontaktpersoner”. 

Registrering 

Du anmäler dig till tomtkön med en särskild 

blankett. Den går att fylla i via en e-tjänst på 

kommunens webbplats, eller beställa från 

mark- och exploateringsenheten. Som 

registreringsdatum räknas den dag som en 

komplett anmälan inkommer till mark- och 

exploateringsenheten. Du hittar blanketten 

här: www.kristianstad.se/tomtko 

 

Följande regler gäller: 

• Registrering sker när mark- och 

exploateringsenheten mottagit en 

komplett ansökan. En inkommen 

ansökan kan inte återtas och 

administrationsavgiften ska betalas. 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Sker 

inte betalning inom 30 dagar utgår en 

påminnelse.  Om fakturan inte är betald 

efter första påminnelsen skickas ett 

inkassokrav.  

• Sökande ska ha fyllt 18 år.  

• Ansökan får endast gälla egen bostad för 

privat bruk. 

https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/bostader/hitta-bostad/lediga-villatomter/tomtko/
http://www.kristianstad.se/ledigavillatomter
http://www.kristianstad.se/tomtko
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• Ansökan och placering i tomtkön är 

personlig och kan inte överlåtas till 

annan person än maka/make eller 

sambo.  

• Maka/make eller sambo får endast göra 

gemensam ansökan. Om separation sker 

ska det skriftligen meddelas vem som 

fortsättningsvis ska stå i tomtkön. 

Handlingen ska vara underskriven av 

båda parter. Om kommunen inte 

underrättas, avregisteras båda.  

• Om du har köpt villatomt av 

Kristianstads kommun kan du inte 

registrera dig i tomtkön igen förrän 

tidigast fem år efter förvärvet. Avsteg 

från denna regel kan lämnas efter 

särskild prövning. 

• Adress- och/eller namnändring ska 

omgående meddelas skriftligen till mark- 

och exploateringsenheten, se 

adressuppgifter under 

”Kontaktpersoner”. Om du inte gör det 

stryks du från tomtkön. 

• Du kan ändra de områden du vill stå i kö 

till via en e-tjänst på kommunens 

webbplats eller genom att skicka en ny 

skriftlig ansökningsblankett till mark- 

och exploateringsenheten. Observera att 

din köplats då ändras till den dag 

anmälan om ändring av område 

inkommer till oss. Det kostar inget extra 

att ändra område. Om du dock lägger till 

ett område kostar det, se under 

”Administrationsavgift”. 

• En villatomt i ett område erbjuds bara en 

gång. Om du ändrar dig och önskar köpa 

en villatomt som du redan har blivit 

erbjuden ska du skriftligen kontakta 

mark- och exploateringsenheten för att 

erbjudas villatomt igen, om den 

fortfarande är till försäljning.  

 

 

 

 

 

 

Avregistrering 

Avregistrering från tomtkön sker automatiskt: 

• När du köpt en villatomt av kommunen. 

Villatomt som erhållits genom exploatör, 

med vilken kommunen har avtal, 

jämställs med villatomt som erhållits 

genom kommunen. 

• När du sagt nej till fyra erhållna 

erbjudanden att köpa villatomt. 

• Om den årliga administrationsavgiften 

inte betalas inom angiven tid.  

• Om adress- och/eller namnändring inte 

anmälts skriftligt till mark- och 

exploateringsenheten.  

• Om separation mellan maka/make eller 

sambos sker och det inte meddelats 

skriftligen vilken part som ska stå kvar i 

tomtkön. 

• Om du upphäver ett ingånget avtal om 

köp av kommunal villatomt. 

• Om du inte svara på kommunens utskick 

inom angiven tid. 

 

Administrationsavgift 

Administrationsavgiften för att stå i kö till ett 

eller två områden är 500 kronor per 

kalenderår. Att stå i kö till ytterligare områden 

kostar 500 kronor per år och område. Du kan 

maximalt stå i kö till fyra områden, kostnaden 

är maximalt 1 500 kronor per år. Förnyelse av 

tomtköplats sker varje år och du får en faktura 

på årsavgiften i mars. Om du inte betalar 

administrationsavgiften, stryks du från 

tomtkön. Administrationsavgiften inkluderar 

moms. Administrationsavgiften återbetalas 

inte. 
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Tilldelning av villatomter 

När du ställt dig i tomtkön och det finns 

villatomter till försäljning får du information 

hemskickad. Om du är intresserad av mer än ett 

område kommer ett utskick för respektive 

område till dig under kalenderåret, förutsatt att 

det finns villatomter till försäljning. Som 

nyregistrerad får du möjlighet att köpa en av de 

befintliga tomterna. Tilldelning sker i 

turordning efter registreringsdatum bland de 

nyregistrerade i tomtkön. Om du väljer att 

tacka nej till ett erbjudande, ställs du i kö i 

turordning efter registreringsdatum bland de 

övriga tomkömedlemmarna som också valt att 

avvakta köp av villatomt. Det är därefter ditt 

ansvar att, när du är intresserad av att köpa en 

villatomt som du tidigare blivit erbjuden, 

skriftligen kontakta mark- och 

exploateringsenheten för att åter få 

möjligheten att välja bland lediga villatomter i 

de angivna områden du står i kö till. 

 

Erbjudande om tomt sker när ett område är 

förberett för bebyggelse, det vill säga när gator, 

vatten och avlopp, belysning och i vissa fall 

fjärrvärme och stadsnät är utbyggt. När 

nybildade villatomter, som inte varit till 

försäljning tidigare, blir aktuella för försäljning 

skickas information till samtliga personer i 

tomtkön som anmält intresse för det specifika 

området, dels nya medlemmar och dels de som 

tidigare valt att avvakta köp av villatomt. 

Tilldelning av villatomt sker därefter i 

turordning efter registreringsdatum i tomtkön. 

 

Du kan tacka nej till erbjudande om villatomt 

totalt fyra gånger. Efter fyra avböjanden stryks 

du ur tomtkön. Tackar du ja till erbjuden 

villatomt, stryks du från övriga områden du 

eventuellt står i kö i. 

Du ansvarar för att besvara kommunens 

utskick om villatomterbjudande inom angiven 

tid. Du måste meddela mark- och 

exploateringsenheten i förväg om du inte kan 

besvara ett utskick i tid, till exempel om du åker 

på semester. Annars kan din köplats gå till 

någon annan sökande.   

Kristianstads kommun har rätt att neka 

tilldelning av villatomt om det visar sig att en 

tilldelning strider mot våra villkor, till exempel 

att den sökande har en betalningsanmärkning 

hos Kristianstads kommun. Kristianstads 

kommun har rätt att beställa kreditupplysning 

eller kontroll hos kronofogdemyndigheten.  

Fastighetens skick vid köpet 

En kommunal villatomt säljs i befintligt skick. 

När du bygger ditt hus ansvarar du för att rätt 

grundläggningsmetod väljs. Du ordnar och 

bekostar eventuella kompletterande 

undersökningar, till exempel geoteknisk 

grundundersökning. Uppgifter om utförda 

undersökningar av kommunen kan beställas 

skriftligen av mark- och exploateringsenheten. 

Får du problem på din villatomt ska du 

kontakta mark- och exploateringsenheten 

innan du vidtar några åtgärder. 

 

Vatten, avlopp och el är normalt framdraget till 

tomtgränsen. I tomtpriset ingår endast köpet 

av villatomten. Alla anslutningsavgifter 

tillkommer till tomtpriset. I vissa områden 

finns fjärrvärme och/eller stadsnät. 

Anslutningsavgifter för dessa ska betalas i 

samband med betalning av villatomten. Övriga 

kostnader är bland annat bygglov, 

bygganmälan, nybyggnadskarta och utsättning. 

För prisuppgifter, se ”Uppskattade kostnader” 

eller ta kontakt med ansvarig handläggare, se 

”Kontaktpersoner”. 

Tänk på detta när du ska bygga hus 

Att bygga ett hus är ofta ett livs största affär.  

Därför är det viktigt att du redan från början 

förvissar dig om förutsättningarna och får 

kvalificerad rådgivning och hjälp. Det är viktigt 

att hustypen passar till den enskilda 

villatomten. Vänd dig gärna till miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att få råd 

och diskutera byggnationen innan du 

bestämmer dig för villatomt och hustyp, se 

”Kontaktpersoner”. 

Bygglov 

Bygglov handläggs av miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, som också 

svarar på frågor och ger råd. Bygglovstiden 
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varierar beroende på ansökan. Ansökan 

behandlas först när alla handlingar lämnats in. 

I särskilda fall krävs inhämtade yttranden från 

grannar eller kompletteringar, vilket kan 

förlänga handläggningstiden.  

Vid bygglovsansökan och projektering av hus 

krävs en nybyggnadskarta. Den är ett stöd för 

en arkitekt eller en husfirma när byggnaden 

ska projekteras, och ett stöd för bland annat 

beräkning av markschakt, en uppfarts 

höjdsättning mot gata, sockelhöjd och vatten- 

och avloppsanslutning. Handläggningstiden för 

att upprätta en nybyggnadskarta är cirka tre 

veckor. Beställ därför kartan i god tid av miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglov 

kan inte beviljas innan kartan finns bifogad till 

bygglovsansökan.  

Uppvärmning och energitips 

Den mest effektiva lösningen för uppvärmning 

av ditt hus är ett vattenburet 

distributionssystem, antingen med radiatorer 

eller med golvvärme. Har du ett sådant system 

kan du enkelt välja mellan en rad olika 

värmekällor, till exempel fjärrvärme, 

värmepump eller ved-/pelletspanna. Om du 

väljer fjärrvärme får du en trygg och 

miljövänlig värmeförsörjning av ditt hus. 

 

Solenergi kan vara både bra och dåligt. Den kan 

ge dig både varmvatten och el men den kan 

även ge dig för hög inomhustemperatur på 

sommaren. Takets lutning och väderstreck 

påverkar din möjlighet att utnyttja solenergin 

effektivt. Med bra isolering, rätt placerade 

fönster och takutsprång i söderläge kan du 

undvika övertemperaturer inomhus. 

 

Boverkets byggregler reglerar vilka krav som 

finns på husets specifika energianvändning. 

Kontakta gärna den kommunala energi- och 

klimatrådgivaren för mer ingående råd och 

tips, se under ”Kontaktpersoner”. 

 

Ianspråktagande av fastigheten 

Utsättning 

Du har tillträde till villatomten på 

utsättningsdagen, den dag då husprofilen sätts 

ut och läge märks ut på marken. Utsättning kan 

ske genom kommunens försorg av miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller i privat 

regi efter överenskommelse med 

bygglovsenheten.  

För att kunna genomföra utsättningen kan 

förberedande markarbeten behöva utföras, till 

exempel schaktning och trädfällning. När 

bygglov och eventuellt marklov är beviljat får 

förberedande åtgärder påbörjas inför 

utsättningen. 

Trädfällning 

Normalt har du rätt att fälla träd på villatomten 

när ditt bygglov är beviljat och vunnit laga 

kraft. Men du är skyldig att kontrollera om 

marklov krävs för trädfällning. 

Marklovsärenden handläggs av miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla fällda 

träd och grenar ska förvaras inom villatomten 

tills bortforsling sker. 

 

Schaktning 

När bygglov är beviljat har du rätt att schakta 

på villatomten inför utsättningen. 

Schaktmassor ska förvaras inom villatomten 

tills bortforsling sker.  

 

Byggmaterial 
Byggmaterial som krävs för byggnationen ska 

förvaras på villatomten. Detsamma gäller om 

en husfirma behöver ställa upp arbetsbodar. 

Vid behov av uppställning på allmän plats ska 

skriftligt godkännande erhållas från mark- och 

exploateringsenheten och/eller polistillstånd 

enligt ordningslagen. 

 

Det är inte tillåtet att ta i anspråk 

grannfastigheter eller kommunägd mark för att 

förvara fällda träd, schaktmassor eller 

byggmaterial på. Detta gäller även sedan du 

förvärvat en villatomt. Om detta sker kan det 

medföra anmälan, påföljdskostnader och krav 

på återställande av marken till ursprungligt 

skick. 

 

Markundersökningar 

Översiktliga undersökningar kan vara 
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genomförda i området och framgår då av 

beskrivningen till detaljplanen. Du bereds 

möjlighet att genomföra kompletterande 

undersökningar. Ytterligare undersökningar 

bekostas av dig och du ansvarar för att rätt 

grundläggningsmetod används.  

 

Höjdsättning 

I nya villaområden är inte gatan belagd i färdig 

höjd vid köptillfället. Toppbeläggning sker 

oftast när alla villatomter är sålda och murar 

eller motsvarande mot gatan är färdigställda. 

Det är därför viktigt att kontakta Tekniska 

förvaltningen, för att få information om slutlig 

höjd på gatan för att ansluta uppfarten eller 

gångar från din villatomt. 

 

Köp av kommunal villatomt 
När du har erbjudits en kommunal villatomt 

skickar vi ett avtal om köp till dig. Kontraktet 

ska vara undertecknat och återsänt till 

kommunen inom två veckor. I samband med att 

du erbjuds att köpa en kommunal villatomt 

skickas en faktura på handpenningen 

motsvarande 20 000 kronor som ska vara 

betald inom 30 dagar. Du betalar resterande 

del av köpeskillingen på tillträdesdagen. 

Köpekontraktet är giltigt under 18 månader, 

förutsatt att en komplett bygglovsansökan är 

inkommen till bygglovsavdelningen senast sju 

månader efter köpekontraktets upprättande 

samt att utsättning av huskroppen skett inom 

18 månader. Om dessa krav inte är uppfyllda är 

köpekontraktet utan verkan. Om villkoren inte 

är uppfyllda hävs köpekontraktet och du blir 

avregistrerad från tomtkön. Halva 

handpenningen återbetalas om du skickar in 

blanketten ”Utbetalningen av ersättning” och 

ditt exemplar av köpekontraktet.  

 

Önskar du inte fullfölja ditt köp måste du 

omgående meddela detta skriftligen till mark- 

och exploateringsenheten. Övriga villkor 

framgår av köpekontraktet. 

 

 

 

 

Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp är framdraget 

till de kommunala villatomterna. 

Anläggningsavgiften debiteras av Tekniska 

förvaltningen. 

 

Vid köp av en villatomt som är bildad efter 1 

november år 2012 betalar du en del av 

anläggningsavgiften, den så kallade 

lägenhetsavgiften, till Tekniska förvaltningen, 

gäller endast Näsby vid Herrestadsgatan. I 

samband med köp av villatomt betalar du 

resterande del av anläggningsavgiften för 

vatten och avlopp till mark- och 

exploateringsenheten. Om du avbryter ditt köp 

återbetalas lägenhetsavgiften bara om 

bygglovet upphör att gälla. Ränta utgår inte.  

 

För uppgifter om anläggningsavgifter för 

vatten och avlopp, kontakta Tekniska 

förvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du 

under rubriken ”Kontaktpersoner”.  

 

Tillträde och betalning 

Du har tillträde till villatomten och betalar 

köpeskillingen på utsättningsdagen. Därför är 

det viktigt att du berättar för mark- och 

exploateringsenheten vilken dag utsättningen 

ska göras.  

 

När du meddelat utsättningsdagen skickar vi 

två exemplar av köpebrevet till dig och en 

separat faktura på resterande del av 

köpeskillingen. Du undertecknar båda 

köpebreven och skickar tillbaka dem till 

kommunen. När köpeskillingen är betald, 

undertecknar kommunen köpebreven och 

skickar ett exemplar till dig.  

 

Utsättningen ska ske senast 18 månader efter 

köpekontraktets upprättande. Har det inte 

gjorts har kommunen rätt att häva köpet. När 

köpet återgått till kommunen har ingen av 

parterna något anspråk gentemot den andre. 

Återbetalning av halva handpenningen sker 

enligt ansökan, se under ”Köp av kommunal 

villatomt”. 
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Kommunen skaffar och bekostar värdeintyg 

som krävs för lagfartsansökan om villatomten 

inte är taxerad. Värdeintyget kan beställas först 

efter att du betalt köpeskillingen. Du ansöker 

om lagfart och betalar kostnaden. 

Uppskattade kostnader 

Vilka kostnader som uppstår vid köp av en 

kommunal villatomt varierar från fall till fall. 

Vissa tomter ligger inom område med stadsnät 

och fjärrvärme. Det är ett krav att dessa tomter 

ansluter sig till stadsnät och fjärrvärme men 

det är inget krav på att använda det.  

Kostnaden för att anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppssystemet beror dels på hur 

stor tomten är och dels på hur stort hus som 

ska byggas. Detaljer hittar du på kommunens 

hemsida: www.kristianstad.se/anslutva, eller 

kontakta kommunens sakkunnige, se 

”Kontaktpersoner”. För information kring 

elanslutning kontakta berörd elleverantör. 

Det enskilda fallet avgör kostnadsstorleken för 

bygglov. Bygglovskostnaden består av 

kostnader för bygglov, lägeskontroll, utsättning 

och för vissa bostadsområden även en avgift för 

detaljplanen kan tillkomma. 

Utsättning kan utföras genom kommunens 

försorg. Om utsättning utförs av annan än 

kommunen tas en avgift ut för underlagsdata 

motsvarande 20 % av den avgift som skulle 

utgått om kommunen utfört arbetet.  

När du har köpt en tomt ska du ansöka om 

lagfart hos Lantmäteriet, ett bevis på att du är 

den lagfarne ägaren. Kostnaden för lagfarten är 

1,5 % av det värde som är högst av 

köpeskillingen och taxeringsvärdet. I samband 

med ansökan tillkommer en avgift på 825 

kronor.  

 

 

Observera att uppgifterna som presenteras här är uppskattade och utgår från avgifter och kostnader 

baserade på år 2020. Exakta kostnader beror på det enskilda fallet. Detta är kostnader som uppstår mot 

Kristianstads kommun.  

 

Kostnadstyp Kostnad 
Fjärrvärme 25 000 kr 
Stadsnät 15 500 kr 
Vatten och avlopp 130 000 – 150 000 kr 
Nybyggnadskarta    7 095 kr 
Bygglov, planenligt och <300 kvm  17 217 kr 
Utsättning av huvudbyggnad 10 000 kr 
Lägeskontroll    2 000 kr 
Lagfart 1,5 % av köpeskillingen alternativt taxeringvärdet 
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Kontaktpersoner 

Kommunledningskontoret 

Mark- och exploateringsenheten 

Anton Wendt 

Kommunledningskontoret 

Mark- och exploateringsenheten  

291 80 Kristianstad 

044 – 13 53 48 

anton.wendt@kristianstad.se 

Energirådgivning 
Moa Gerklev 

044 – 13 51 98 

moa.gerklev@kristianstad.se 

 

Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygglovshandläggare, telefontid 
Mån-tis, tors-fre. kl. 10:00 – 12:00 

tel: 044 – 13 25 00 

 

Nybyggnadskarta 
Eva Folkesson Lööf 

044 – 13 54 17 

eva.folkesson-loof@kristianstad.se 

 

Utsättning 
Bokningstelefon 

044-13 53 17 

matning@kristianstad.se 

 

Medborgarcenter 
Allmänna frågor om villatomter 
044 – 13 50 00 

kommun@kristianstad.se 

 

Tekniska förvaltningen 

VA-taxa 
Jenny Grip 

044-13 28 81 

jenny.grip@kristianstad.se 

 

Höjdsättning av uppfart 

anlaggning.drift@kristianstad.se 

 

C4 Elnät 

El 
Basel Taleb 

044  - 780 75 44 

basel.taleb@c4energi.se 

 

C4 Energi 

Fjärrvärme 

Per Göran Andersson 

044 – 780 76 04 

per-goran.andersson@c4energi.se 

 

C4 Energi Fibernät 

Kundservice 

044 – 78 07 520 

kundservice@c4energi.se 

 

Lagfartsansökan 

Lantmäteriet 

Fastighetsinskrivning 

761 80 Norrtälje 
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För mer information 

Mark- och exploateringsenheten 

Anton Wendt Exploateringsingenjör 

Tel: 044 -13 53 48 
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