
 
TILL DIG SOM ÄGER  
EN BOSTADSRÄTT 

– 
kiruna och malmberget



– 
kiruna och malmberget

Kiruna och Malmberget har en rik och levande historia.  

Sam hällen omvandlas ständigt, men det är inte alltid det  

märks så tydligt som här. Det finns många exempel på  

sam hällen som är beroende av en industri, men att industrin  

faktiskt påverkar stadsplanering, arkitektur och infrastruktur  

är inte lika vanligt. I Malmfälten är verkligheten sådan, och 

utvecklingen går snabbt. Genom att nå nya nivåer, allt djupare  

ner i gruvorna, säkerställs LKAB:s verksamhet många år  

framåt. Det innebär att Malmfälten kommer att genomgå  

stora förändringar under de kommande decennierna. Nu  

gör vi resan mot de nya samhällena – tillsammans. 



Samhällsomvandlingarna  
i Kiruna och Malmberget omfattar 

10 000
  människor

700 000
 kvadratmeter

5 000
bostäder

bostads- och lokalytor

 



Vägen till nya samhällen
Flera stora projekt är redan klara och samhällsomvandlingen tar nu  
fart på allvar. Men förändring är inget nytt i Kiruna och Malmberget och 
kunskapen om malmkropparnas utbredning har funnits under lång tid.

1899
Första  
byggnaden 
 flyttas
Den första byggnaden 
som påverkas av gruv-
brytningen flyttas.

1971
Nytt Folkets 
Hus
Nya Folkets Hus 
invigs som ersätt-
ning för det gamla.

2004

Startskottet
LKAB meddelar officiellt 
Kiruna  kommun att 
gruv  brytningen kommer 
att påverka stadsbe-
byggelsen inom en 
 över skådlig  framtid.

2009

Infrastrukturen 
 förbereds
En ny huvudavlopps- 
ledning tas i drift. Den  
nya ledningen bekostas  
av LKAB och byggs av 
 kommunens bolag  
Tekniska verken i  
Kiruna AB.

2011

Ny järnväg 
byggs
Järnvägen läggs 
om och sträcker sig 
bakom gruvberget, 
Kiirunavaara.

2008

Gigantiskt  
elarbete
Vattenfalls arbete  
med att dra om   
miltals med hög-
spännings led ningar  
och bygga nya  ställverk 
och  transformatorer 
 färdigställs.

2007
Åtta hus till  
Bäckåsen
Åtta hus flyttas från 
 Norrbottensvägen  
på Bolags området i  
Malmberget till  
Bäckåsen i Gällivare.

LKAB ökar  
fastighets-
beståndet
LKAB köper elva hyreshus 
av det  kommunala bostads-
bolaget TOP bostäder AB 
i Gällivare. Köpet omfattar 
93 lägenheter och fem 
byggrätter.

20112010
Sju nya hus
LKAB bygger fler-
familjshus för första 
gången på 50 år. Sju 
hus med 28 lägen-
heter på Bäckåsen 
i Gällivare.

1974
Kyrkan  
flyttas
Allhelgonakyrkan, 
som skänktes av 
LKAB till Malm - 
 bergets församling 
1944,  flyttas.

MALMBERGET

KIRUNA



Vägen till nya samhällen

2014
30 nybyggda 
 lägenheter
Hyresgäster flyttar in  
i de 30 nybyggda lägen-
heterna på bostadsområ-
det Granbacka i  Gällivare. 
Samarbets avtalet mellan 
kommunen och LKAB 
kring avveckling vinner 
laga kraft.  

2014

Nya  
lägenheter
De 78 nybyggda  
lägen heterna på  
bostads områdena  
Jägarskolan och  
Glaciären står klara  
för inflyttning.

2015

Tidplaner 
klara
LKAB och kommunen 
presenterar tidplaner 
för när LKAB behöver 
köpa fastigheter och 
hur länge det går att 
bo kvar i påverkade 
områden.

2032
Förändring 
fram  
till 2032
Enligt samarbets-
avtalet avvecklas 
Malmberget i flera 
etapper fram till 
2032.

2016

Ersättnings-
regler
LKAB presenterar 
riktlinjer för ersätt-
ning till fastighetsä-
gare, verksamheter 
och hyresgäster. 

2016
Husflytt 
LKAB inleder en gigantisk 
husflytt där 30 kulturbygg-
nader flyttas på trailer till 
Koskullskulle. Totalt flyttas 
86 lägenheter. 

2017
Nytt område  
på Repisvaara  
De första familjerna 
flyttar in i sina nya hus 
på området Repisvaara. 
Totalt bygger LKAB över 
tusen nya bostäder i 
området.

2017

Byggboom
Hittills har det 
byggts över 400 
nya bostäder inom 
Kiruna kommun i 
samband med sam-
hällsomvandlingen. 

2018

Nytt stadshus
Kirunas nya stadshus, 
Kristallen, invigs. Det 
är den första byggna-
den som står klar i nya 
centrumkärnan. 

2035

Kirunagruvans 
huvudnivå 
 utbruten
Samhällsomvandlingen 
beräknas pågå till 2035  
då nuvarande huvudnivå  
är utbruten.

2018
Byggrusch  
Totalt påbörjas  
byggnation av ytter-
ligare 600 bostäder.



Malmfälten och LKAB   
tillsammans in i framtiden
 



S
amhällena i Malmfälten 
och LKAB har levt sida vid 
sida i över 125 år. Järnmal-
men och gruvdriften har 

lagt grunden för goda samhällen. 
Om LKAB ska fortsätta skapa 

välstånd genom att erbjuda jobb, 
betala skatter och vara en aktiv 
medspelare i samhället måste vi i 
framtiden bryta den järnmalm som 
ligger under marken där samhäl-
lena idag är placerade. Därför 
krävs en samhällsomvandling.

Detta är inget nytt. Historiskt  
sett har det inneburit att Kiruna  
och Malmberget har förändrats i 
omgångar när bebyggelse har 
omvandlats till industriområde.

Visionen är att det ska finnas ett brett utbud av bostäder 
av blandad karaktär i framtidens samhällen.
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LKAB:s överlevnad är beroende av att cirka 5 000 bostäder och 
700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor i centrala delar  
av Kiruna och Malmberget undan för undan flyttas. Det innebär  
att nästan 10 000 personer behöver flytta, ungefär en fjärdedel  
av Malmfältens befolkning. Denna process är nu i full gång och  
flera hundra familjer har redan flyttat till sitt nya boende.  

År 2015 beslutade LKAB:s styrelse hur LKAB i fortsättningen 
ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som 
påverkas av flytten.

Att flytta är en stor omställning som är svår att mäta i pengar.  
Vi har full respekt för att rationella argument möter känslor och  
vi vill göra vårt yttersta för att göra rätt för oss. Du som berörs 
kommer därför att kompenseras. I den här broschyren får du  
veta hur.

Förhoppningsvis upplever du att LKAB:s erbjudande är attrak-
tivt och att det skapar möjligheter för framtiden – men beslutet  
är helt upp till dig.  

Tillsammans kan vi – invånarna, näringslivet, kommunerna  
och LKAB – genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt 
och hållbart sätt. Bara tillsammans kan vi utveckla dagens och 
morgondagens samhällen.
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Liselott Mukka Julén och Magnus 
Karlsson bor i en centralt belägen 
lägenhet. Valet föll på en rymlig 
bostadsrätt på Konduktörsgatan  
i Kiruna.

– Här trivs vi jättebra! Närheten  
till centrum, jobbet och fina fritids
områden är det absolut bästa med att 
bo här, säger Liselott och Magnus.    

    
Redan vid inflyttningen våren 2014 var 
Magnus och Liselott medvetna om att 
deras hem så småningom skulle 
påverkas av gruvbrytningen – ett 
faktum som de möter med blandade 
känslor. 

– Vi ser det som att vi har den här 
tiden till låns och vi vet att vi kommer 
att behöva flytta. Det är så klart tråkigt, 

men samtidigt känner vi oss trygga 
med att LKAB tar sitt ansvar och att 
ersättningen kommer att räcka till ett 
likvärdigt boende, säger Liselott.  

Det är det centrala läget och 
närheten till fritidsområdena som de 
värdesätter allra mest. För Liselott och 
Magnus är närmiljön minst lika viktig 
som boendemiljön.  

– Vi tycker om att vara ute i naturen 
och tränar mycket. Härifrån tar det 
bara några minuter att gå till Matojärvi 
idrottsplats, säger Magnus.  

Det är fortfarande lång tid kvar till 
dess att LKAB behöver köpa deras 
bostad, men redan nu har de börjat 
fundera över framtiden.  

– Vi vill ha en dialog med LKAB så 
tidigt som möjligt eftersom det 

påverkar våra val och investeringar.  
Vi behöver tid till att fundera över vårt 
kommande boende. Det är ett stort 
beslut som kanske kommer innebära 
att vi så småningom investerar i ett hus 
eller i en ny bostadsrätt, säger Magnus.  

För Liselott och Magnus har det 
aldrig varit tal om att flytta någon 
annanstans än till ett nytt boende i 
kommunen. De ser sin framtid i 
Malmfälten och för dem känns det 
självklart att stanna kvar på orten. 

– Jag är född och uppvuxen i Kiruna 
och Magnus är inflyttad sedan flera år 
tillbaka. Vi trivs med omgivningarna, 
med arbetet och med närheten till 
familj och vänner. Här vill vi bygga vår 
gemensamma framtid, säger Liselott. 

  Vi vill bo centralt med 
närhet till naturen

 



Så här ersätter vi dig  
som äger en bostadsrätt  

White arkitekters visionsbild  
av en gata i framtidens Kiruna. 

Du som har en bostadsrätt kompenseras så som det 
beskrivs här. Målet är naturligtvis att kompensationen 
ska vara så rättvis som möjligt.

 



Vi vill ge dig som är bostadsrättsinnehavare möjlig-
het att investera i din framtid genom att erbjuda  
dig en ekonomisk kompensation för din bostads-
rätt. LKAB erbjuder sig att köpa din nuvarande 
bostadsrätt för en summa som motsvarar mark-
nadsvärdet och kostnaden för ett nyprodu cerat  
och likvärdigt boende i Malmfälten. 

Ni äger er fastighet tillsammans
Du som har en bostadsrätt äger precis som övriga 
medlemmar i föreningen er fastighet genom att ni 
är medlemmar i en bostadsrättsförening. Det är 
alltså föreningen som äger fastigheten och du som 
medlem äger en andel av föreningen och rätten att 
nyttja din bostadsrätt. 

LKAB kommer att köpa bostadsrättsföreningens 
fastighet för det sammanlagda värdet av de 
bostadsrätter som finns i föreningen. Varje indivi-
duell bostadsrätt måste bedömas innan LKAB  
kan köpa hela fastigheten och innan ett avtal kan 
tecknas.

LKAB vill därför föra en dialog med både dig  
som bostadsrättsinnehavare och med bostads-
rättsföreningen, som företräds av styrelsen.

LKAB har, i samarbete med externa experter, 
tagit fram en särskild modell för köp av bostads-
rättsföreningars fastigheter. Denna modell skapar 
trygghet genom att vara ekonomiskt hållbar och 
långsiktig. 

 

Så här bedöms din bostadsrätt 
LKAB:s erbjudande baseras på två grunder: 
• Marknadsvärdet för en nyproducerad  bostadsrätt 

i Malmfälten.
• Individuell bedömning av skick och standard 

på din nuvarande bostadsrätt. 

Detta innebär att LKAB:s erbjudande ger  
dig möjlighet att investera i ett likvärdigt och  
nyproducerat boende.    

Din ersättning kommer att räknas fram  
genom att du får: 
• En viss summa pengar per kvadratmeter boyta 

som  motsvarar kvadratmeterpriset för en 
ny producerad bostadsrätt i Malmfälten.

• Ett tillägg som baseras på skick och standard  
på din nuvarande bostadsrätt.  

LKAB har en stor tilltro till att den här typen av 
ersättning bäst uppfyller kraven på en långsiktigt 
hållbar kompensation. 

På följande sidor kan du läsa mer om hur du 
kommer att kompenseras. 
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En oberoende part har gjort en  
kvalificerad bedömning av kvadrat-
meterpriset för nyproducerade 
bostadsrätter. Du kommer att 
ersättas med ett belopp som mot-
svarar denna bedömning. Du får 
också ett tillägg som baseras på  
en individuell bedömning av skick 
och standard på din nuvarande 
bostadsrätt.

Marknadsvärdet för en nyproducerad 
bostadsrätt i Malmfälten
Du kommer att få en ersättning som baseras 
på ett marknadsvärde per kvadratmeter 
boyta för en nyproducerad bostadsrätt i  
nya Kiruna eller Gällivare. Ersättningen per 

kvadratmeter boyta utgör den största delen 
av ersättningen. 

Du får alltså en ekonomisk ersättning som 
baseras på hur stor din bostadsrätt är, mätt i 
kvadratmeter boyta. 

LKAB har anlitat specialister inom analys 
och värdering av fastigheter, som har gjort en 
kvalificerad bedömning av kvadratmeterpri-
set för nyproducerade bostadsrätter. Vi kän-
ner oss därför trygga med att ersättningen 
per kvadratmeter boyta är hållbar, långsiktig 
och rättvis – för alla parter. 

Individuell bedömning av din bostadsrätt  
Det är viktigt att du får en rättvis bedömning 
av just din bostad. Därför tas individuella olik-
heter och skillnader i beaktning, vilket ger ett 
tillägg till de bostadsrätter som har värde-
höjande egenskaper. 

Du ersätts med en summa pengar  

per kvadratmeter för  en  

nyproducerad bostadsrätt 

+  

individuellt tillä
gg 

 baserat på skick och standard

8

Så här går det till när din bostadsrätt bedöms

8



Bedömt marknadsvärde per kvadratmeter boyta 
för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten

Bedömt marknadsvärde
En summa pengar så att du kan investera i ett 

likvärdigt och nyproducerat boende

Utbetalning

Tillägg som baseras 
på skick och standard 

av din nuvarande 
bostadsrätt*

*  Några faktorer som anses vara värdehöjande:

• läge i byggnaden (våningsplan)
• utsikt
• renoverat kök och badrum
• ålder och skick på tapetsering och målning
• golvmaterial 
• balkongläge 

99



Att sälja sin bostadsrätt är ett stort beslut, en lång process och en viktig affär. Det är viktigt 
att du känner dig trygg med förloppet och delaktig i processen. Beroende på var inom det 
påverkade området din fastighet ligger kommer tidsperspektivet att se olika ut. Tidplanen 
bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av 
att utveckla nya delar i samhällena. Tillsammans lägger vi upp en tidplan som passar dig. 

Information till dig 
som berörs

Avsiktsförklaring 

I god tid innan gruvbrytningen påverkar din 
bostadsrätt och nuvarande bebyggelse kom-
mer LKAB att informera dig om när i tiden du 
kommer att påverkas av samhällsomvand-
lingen. 

Vi förstår att du har många frågor. Vi ska 
svara så gott vi kan på funderingar som vid  
vilken tidpunkt du kommer att påverkas, vart 
du kan flytta och hur flytten ska gå till. Däremot 
kan det många gånger vara svårt att erbjuda 
raka och enkla svar eftersom LKAB inte styr 
över hela omvandlingen och det är många  
parter inblandade. 

Öppenhet, tillgänglighet och en ständigt 
pågående dialog är därför, som vi ser det, helt 
avgörande för att vi ska kunna mötas i samför-
stånd. 

LKAB håller återkommande informations-
möten och en tät dialog med er som är berörda, 
dels direkt med dig som bostadsrättsinne-
havare, och dels med styrelsen för din bostads-
rättsförening. 

Du kommer att bli kontaktad av en samhälls-
omvandlare från LKAB, varpå ni kan boka in ett 
första möte.

För att en försäljning ska kunna genomföras 
 behöver bostadsrättsföreningen teckna en 
avsiktsförklaring med LKAB. Avsiktsförklaringen 
anger att LKAB och bostadsrättsföreningen 
arbetar mot ett gemensamt mål  –  försäljningen 
av fastigheten till LKAB. Avsiktsförklaringen är 
inget juridiskt bindande dokument. 

 

1 2
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Försäljning – steg för steg
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Din bostadsrätt bedöms 
individuellt

Din bostadsrätt bedöms 
individuellt

33

Du behöver inte flytta direkt  
när du har sålt

5

LKAB köper fastigheten och  
du får dina pengar

 4

När du och LKAB:s samhälls-
omvandlare har fått kontakt genom-
förs en bedömning av din bostads-
rätt. Bedömningen utgår från  
särskilda riktlinjer och samma  
principer tillämpas vid alla enskilda 
fall. Där efter återkommer LKAB till 
dig med ett erbjudande som du får  
ta ställning till.

 

För att en försäljning till LKAB ska 
kunna genomföras måste föreningen 
köpa bostadsrätterna av förenings-
medlemmarna. Beloppet utgörs 
alltså av det sammantagna värdet av 
bostadsrätterna i fastigheten. 

Ett avtal tecknas mellan LKAB och 
bostadsrättsföreningen som innebär 
att LKAB blir ägare till fastigheten. 
Avtalet kompletteras med ett hyres-
avtal, vilket innebär att du som 
bostadsrättsinnehavare har möjlig-
het att bo kvar under en tid, men då 
som hyresgäst. 

Samma dag som LKAB får tillträde 
till fastigheten betalas köpeskillingen 
ut till bostadsrättsföreningen – och 
du får din ersättning. Köpet är inte 
giltigt förrän föreningsstämman har 
röstat för en försäljning av fastig-
heten till LKAB. 

 

När fastigheten är såld till LKAB 
betyder det inte att du måste flytta 
direkt. Du kan välja att bo kvar en 
begränsad tid till dess att området 
ska avvecklas. Du bor då kvar som 
hyresgäst. 

Föreningsstämmor
För att föreningen ska kunna fatta 
beslut om att sälja fastigheten till 
LKAB måste två på varandra följande 
föreningsstämmor genomföras.  
För att köpet ska bli godkänt behöver 
minst hälften av de närvarande med-
lemmarna vid den första stämman 
rösta för en försäljning. 

Vid nästkommande stämma 
behöver minst två tredjedelar av de 
närvarande medlemmarna rösta för 
en försäljning.
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Förbered dig inför mötet med oss
Det är bra att vara förberedd – du har då stor chans  
att snabbt få svar på dina frågor. Det är viktigt att du  
som bostadsrättsinnehavare kan påvisa renoveringar 
eller standardhöjande åtgärder av bostaden. Du behöver 
kunna verifiera sådana förändringar.  

Kom ihåg skatten om  
du säljer med vinst 
Läs mer på Skatteverkets hemsida 
eller  kontakta ditt närmaste 
 skattekontor.
 www.skatteverket.se

Att vara hyresgäst  
Om du väljer att bo kvar under en 
begränsad tid kommer du att göra  
det som hyresgäst hos en hyresvärd 
LKAB samarbetar med eller hos LKAB 
Fastigheter. Du är varmt välkommen 
att kontakta oss för att få veta mer  
om vad det innebär att vara hyresgäst 
hos oss.

Besök oss gärna på
 www.lkabfastigheter.se
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Vem betalar eventuell vinstskatt?
Det gör du som bostadsrättsinnehavare. Ta kontakt med 
ditt lokala skattekontor eller läs mer på Skatteverkets 
hemsida. 

Räcker LKAB:s kompensation till ett nytt  
och likvärdigt boende?  
Ja, LKAB:s kompensation kommer att motsvara  
marknadsvärdet och kostnaden för ett likvärdigt och 
nyproducerat boende i Malmfälten. 

Varför väljer LKAB att kompensera bostadsrätts
innehavare så här?
En bostadsrättsförening är komplex eftersom bostads-
rättsföreningen äger fastigheten, men lämnar nyttjande-
rätt till bostadsrättsinnehavarna. Det gör det svårt för 
LKAB att kompensera samtliga medlemmar på något 
annat sätt än genom en ekonomisk ersättning. 

Om jag inte vill sälja min bostadsrätt, vad händer då? 
Då kommer gruvans och samhällets intressen av att få 
tillgång till marken att ställas mot den enskildes intresse 
av att bo kvar. Frågan kommer då att prövas av kommu-
nen och Bergsstaten. 

Om jag väljer att bo kvar efter försäljningen,  
hur mycket måste jag betala i hyra? 
När du har sålt din bostadsrätt till LKAB har du möjlighet 
att bo kvar, som hyresgäst hos LKAB Fastigheter. Hyran 
kommer att utgå från samma nivå som din nuvarande 
bostadsrättsavgift. 

Hur länge får jag bo kvar efter försäljningen?
Om du väljer att bo kvar, men då som hyresgäst hos LKAB 
Fastigheter, tecknar du ett hyreskontrakt utan ett så kallat 
besittningsskydd. Hyreskontraktet är alltså tillfälligt och 
sträcker sig över ett antal år. Exakt hur många år du kan 
bo kvar bestäms av tidplanen för avvecklingen. 

Kommer det att finnas flera boendealternativ  
att välja mellan? 
LKAB bedömer att det kommer att finnas både äldre och 
nyproducerade hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. 
Du kommer därför att ha flera valmöjligheter när du ska 
bestämma dig för en ny bostad.  

Kan jag välja en ny bostadsrätt i stället för pengar? 
Nej, du kan inte välja en ny bostadsrätt som ersättning. 
Däremot gör LKAB:s ersättning det möjligt för dig att köpa 
en ny bostadsrätt på den öppna bostadsmarknaden. 

Hur värderas de gemensamma utrymmena  
i fastigheten?
De värderas inte separat utan finns inräknat  
i ersättningen till dig. 

Får jag hjälp att packa ihop och flytta? 
Ja, du kommer att få flytthjälp. LKAB anlitar en  
flyttfirma som hjälper dig. 

Om jag har renoverat min bostadsrätt,  
får jag en högre ersättning då? 
Ja, du får ett tillägg som baseras på en bedömning av 
 nuvarande skick och standard. Tillägget blir högre  
om du har  renoverat och rustat din bostadsrätt. 
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Frågor och svar
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Med planering och framförhållning skapar vi de 
bästa  förutsättningarna för att besvara dina frågor 
och  funderingar.

1.   Våga fråga. Välkommen att kontakta oss för ett förut-
sättningslöst samtal. Vi svarar gärna på dina frågor.  

2.   Träffa oss. Vi vill träffa dig och prata om 
 försäljningsprocessen.

LKAB:s samhällsomvandlare och externa samarbets-
partners är specialister på försäljning och köp av 
bostadsrätter, villor, hyreshus, industrifastigheter och 
kommersiella fastigheter. De har omfattande kunskaper 
om Malmfältens bostadsmarknad, för en tät dialog med 
byggbranschen och lämnar inget åt slumpen. 

Att hitta goda lösningar till cirka 10 000 berörda 
 personer i Malmfälten ställer krav på hög kompetens och 
noggrann kontroll – och borgar för en trygg affär för dig. 

LKAB:s samhällsomvandlare kommer att bistå dig i 
försäljningen.

 Vill du veta mer? Besök samhallsomvandling.lkab.com

Tina Helin Rytiniemi   
samhällsomvandlare i Malmberget
Telefon: 0970-795 11 
tina.helin.rytiniemi@lkab.com

Anders Lundgren 
samhällsomvandlare i Kiruna 
Telefon: 0980-535 15 
anders.j.lundgren@lkab.com

Sofia Lindqvist 
samhällsomvandlare i Kiruna 
Telefon: 0980-725 19  
sofia.lindqvist@lkab.com

LisMarie Dagbro 
samhällsomvandlare i Malmberget
Telefon: 0970-763 56
lis.marie.dagbro@lkab.com
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Välkommen med dina frågor
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Avtal
När du och LKAB kommit överens ska det upprättas 
några avtal, bland annat ett köpekontrakt och i vissa 
fall även ett hyreskontrakt.

Bedömning
Din bostadsrätt kommer att bedömas med en  
värdeberäkning utifrån skick och standard. 

Bostadsarea
Med bostadsarea eller boyta avses den yta som är 
användningsbar för boende.

Bostadsrätt
Som bostadsrättsinnehavare äger du tillsammans 
med alla andra medlemmar i föreningen er fastighet 
genom ett medlemskap i bostadsrättsföreningen. 
Föreningen äger fastigheten och du som medlem 
äger en andel av föreningen och rätten att nyttja din 
bostadsrätt. 

Ej besittningsskydd
Du kan bo kvar en tid efter försäljningen, som 
 hyresgäst hos LKAB Fastigheter. Då tecknas ett 
hyreskontrakt utan ett så kallat besittningsskydd 
 vilket innebär att hyreskontraktet är tillfälligt.  

Ekonomisk ersättning
Du får en viss ersättning per kvadratmeter boyta.  
Du får också ett tillägg som baseras på skick och 
standard på din nuvarande bostadsrätt. 

Fastighet
En fastighet är ett avgränsat markområde inklusive 
växter och fasta byggnader som finns på marken.  
I en fastighet ingår även det som lagts till för ”stadig-
varande bruk”, exempelvis elledningar och staket 
som tillhör fastigheten. 

Marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
utifrån en rad parametrar vid en försäljning på en fri 
och öppen fastighetsmarknad vid ett givet tillfälle.  

Nyttjanderätt
Som bostadsrättsinnehavare äger du, tillsammans 
med alla andra medlemmar i föreningen, fastigheten. 
Föreningen äger fastigheten och de enskilda 
 medlemmarna äger en andel av föreningen och 
 nyttjanderätten till sin bostad. 

Samhällsomvandlare
LKAB:s personal som arbetar med fastighetsköp.  

Skatteeffekt
Den som säljer en fastighet kan eventuellt på -
verkas av vinstskatt. Kontakta Skatteverket för 
mer  information.
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Om samhällsomvandlingen  
i Kiruna och Malmberget

Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget innebär att ett 
stort antal fastigheter måste flytta för att LKAB ska ha möjlighet 
att fortsätta bryta järnmalm i området. Ungefär 5 000 bostäder 
och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor kommer  
att påverkas. Nästan 10 000 personer – cirka en fjärdedel av 
Malmfältens befolkning – kommer att behöva flytta. Samhälls-
omvandlingen beräknas pågå minst till och med år 2035, då 
nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna.

Följ utvecklingen
samhallsomvandling.lkab.com

#flyttakiruna
#flyttamalmberget
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TILL DIG SOM ÄGER  
EN BOSTADSRÄTT 

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineral-
koncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm 
för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår 
affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa,  
resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. 
 Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017  
och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även  
industri mineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster  
och fastighetsbolag. 

LKAB, BOX 952, 971 28 LULEÅ
www.lkab.com


