Anmälan till Mariestads kommuns tomtkö

Anmälan till kommunens tomtkö
Personnummer

Förnamn

Utdelningsadress
Postnummer

Efternamn
Hemnummer

Ort

Mobilnummer

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer

Hemnummer
Ort

Mobilnummer

E-postadress

Jag/vi önskar att förvärva
Tomt för byggnation i egen regi

Grupphus, kedje- eller radhus

Jag/vi är intresserade av tomt inom tätorterna (rangordna med siffra 1, 2, 3 osv.)
Mariestad

Lugnås

Torsö

Ullervad

Lyrestad

Önskemål______________________

Hasslerör

Sjötorp

Jag/vi har tidigare köpt fastigheten:____________________________via tomtkön av
Mariestads kommun.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen). Du medger
att informationen får lagras och bearbetas i register förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära
utdrag och rättelser.
Bekräftar att jag/vi tagit del av reglerna för tomt- och småhuskön och att lämnade uppgifter är
riktiga.

Ansökan skickas till: Mariestads kommun, Mark och exploatering, 542 86 Mariestad

Skriv ut

Skicka

Mariestads kommun, Mark och exploatering
Postadress: 542 86 Mariestad • Besöksadress: Stadshuset Kyrkogatan 2 • Telefon: 0501-75 50 00 • Fax: 0501-75 50 09
E-postadress: info@mariestad.se • Hemsida: www.mariestad.se

Bestämmelser för tomtkö
2016-01-12

Bestämmelser för tomtkön i Mariestads kommun
1. Den kommunala tomtkön omfattar hela kommunen.
2. Ansökan skall göras skriftligen på särskild blankett. Förändringar angående lämnade
uppgifter skall meddelas till medborgarkontoret.
3. Anmälan till tomtkön räknas från det datum som anmälningsavgifter kommit kommunen
tillhanda. Fördelning av tomter/småhus sker i turordning efter
anmälningsdatum.
4. Ansökan om förvärv av fastighet, omfattar även gruppbyggnation där
byggföretag får exploatera/bebygga kommunal mark och därefter överlåta eller upplåta
mark med hus till personer i tomtkön.
5. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas. Sökande skall ha fyllt 18 år.
Endast en ansökan får inges per gift eller sammanboende par. Juridiska personer får inte
stå i tomtkön.
6. Anmälningsavgiften är 1 000 kr och avräknas vid köp respektive frivilligt utträde ur
tomtkön. Ränta utgår inte på anmälningsavgiften.
7. Erbjuden fastighet är avsedd att användas av köparen som egen bostad.
Villkor för överlåtelsen framgår av köpeavtalet.
8. Sökande som inte godtar erbjuden fastighet behåller tillsvidare sin plats i kön.
9. Den som har förvärvat en fastighet avföres automatiskt ur tomtkön och får upptagas på
nytt tidigast fem år efter förvärvet.
10. Kommunstyrelsen kan när särskilda skäl föreligger, besluta om undantag från
tomtköbestämmelserna.

ANMÄLNINGSAVGIFTEN TILL TOMTKÖN ÄR 1000 KR
INBETALAS TILL: MARIESTADS KOMMUN, BANKGIRO NR 5726-3840
VAR VÄNLIG ANGE ”AVSER TOMTAVGIFT” SAMT NAMN OCH ADRESS

Mariestads kommun, Mark och exploatering
Postadress: 542 86 Mariestad • Besöksadress: Stadshuset Kyrkogatan 2 • Telefon: 0501-75 50 00 • Fax: 0501-75 50 09
E-postadress: info@mariestad.se • Hemsida: www.mariestad.se

