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Registrering:   

 
1. Ansökan ska göras skriftligt på blanketten “Ansökan till tomt- och småhuskö i 

Stenungsund”. Sökanden skall vara fysisk person och är skyldig att ange fullständiga 
och korrekta uppgifter i anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas i ett datoriserat 
register och i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig. 

 
2. Sökanden ska ha fyllt 18 år vid registreringen. 

 
3. Registreringen är personlig och får inte överlåtas, inte ens inom familjen. 

 
4. Endast en ansökan kan registreras för gifta eller sammanboende. Vid äktenskaps-

skillnad eller separation ska parterna, om de ansökt gemensamt, komma överens om 
vem som ska stå kvar i tomtkön och meddela kommunen. 

 
5. Vid sökandens dödsfall kan plats i tomtkön övergå till registrerad medsökande. 

 
6. Sökande kan ställa sig i kö för ett eller flera områden. Om sökande vill ställa upp sig 

för ett område som man tidigare inte angivit registreras detta område med nytt 
anmälningsdatum. 

 
7. Det är sökandes skyldighet att omedelbart meddela förändringar i de uppgifter som 

ligger till grund för registrering i kön. Adressändring skall omedelbart meddelas 
skriftligt till tomtköförmedlingen, Stenungsund kommun. 

 
8. Registrering sker den dag registreringsavgiften erlagts till tomtköförmedlingen. 

Registreringsavgiften måste erläggas senast inom en månad efter det att ansökan 
inkommit till kommunen, annars behandlas inte ansökan.  

 
9. Inbetalda avgifter återbetalas inte 

 
 
Avgift:                  

 
10. Registreringsavgift                   625 kr inkl moms 

Administrationsavgift               250 kr per år inkl moms 
Förseningsavgift                         50 kr inkl moms 

 
 
Avregistrering:    

 
11. Avregistrering sker i följande fall: 

 
a. Då sökanden genom tomtkön erhållit tomt / småhus. 

 
b. Då sökanden tackat nej eller inte besvarat tre olika erbjudanden om 

tomt/småhus inom den ort ansökan avser och därmed avstått. Sökanden avförs 
ur kön för den aktuella orten.  

 
c. Då av tomtköförmedlingen utsänd förnyelseblankett inte besvarats eller 

kommer i retur på grund av att sökande inte meddelat adressändring. 
 

d. Då sökande inte betalat administrationsavgiften efter det att påminnelse 
skickats ut. Om påminnelse skickats ut ska även förseningsavgiften betalas.  

 
e. Om det kan konstateras att sökande medvetet lämnat vilseledande uppgifter till 

kommunen i avsikt att tillskansa sig fördelar i kön. 
 

f. Då sökanden begär det. 
 
 



 
12. Sökande som avregistrerats får anmäla sig på nytt till tomtköförmedlingen. 

Sökande som erhållit tomt eller småhus genom kommunen får anmäla sig i tomt- och 
småhuskön igen tidigast efter 5 år. 

 
 
Fördelning av  
tomter: 
 

 
13. Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum. 

 

 
Övrigt 

 
14. Köpare som tilldelats tomt ska inom 18 månader från köpekontraktets datum påbörja 

byggnation av tomt med ett för eget bruk avsett bostadshus. Med påbörjad byggnation 
avses att bottenplatta eller motsvarande grundkonstruktion ska ha uppförts. 

 
15. I samband med köpekontraktets undertecknande skall köpare erlägga en handpenning 

om 10 % av köpeskillingens storlek. Om köparen inte påbörjat byggnation inom 18 
månader har kommunen rätt att häva köpet och behålla handpenningen som 
skadestånd.  

 
16. Förlängning av påbörjandetiden kan medges av kommunstyrelsen om det finns 

särskilda skäl. Begäran om förlängning ska ske skriftligt senast 1 månad före 
köpekontraktets förfallodag och innehålla redogörelse för skäl till försening. Beslut om 
fattas av kommunstyrelsen.  

 
17. Köpebrev utfärdas när resterande köpeskilling erlagts och byggnationen påbörjats i 

enlighet med punkt 14. Köparen tillträder fastigheten i samband med undertecknandet 
av köpebrevet.  

 
18. Tomt/småhus som erhålles genom exploatör, med vilken kommunen har avtal om 

förmedling via tomtkön, jämställs med tomt som erhålles genom kommunen. 
 

 
Överlåtelse 

 
19. Köparen får inte utan särskilt medgivande från kommunstyrelsen överlåta fastigheten 

innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Medgivande om överlåtelse söks hos 
kommunstyrelsen med åberopande av de skäl som finns för försäljningen. 

 
 
 




