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MISSIV

Beslut om att avskaffa tomt- och småhuskö i Sala kommun

2016beslutade  Kommunstyrelsen att ändra regler för tomt- och småhuskö  i Sala

kommun, tidigare gällande regler antogs 1985. Behovet av tomtkö har sedan dess

förändrats. Vid senaste större tomtförsäljning, kv. Räven på Ängshagen, tog ett fåtal

personer ur tomtkön erbjudande om att köpa. [ kön står idag c:a 100 personer.

Övriga tomter såldes istället till personer och företag som hade anmält intresse

specifikt för området.

Processen med försäljning av småhustomter går i korthet till på följande sett idag.

. information om att nya tomter ska säljas skickas ut till personer i kön.

. De som är intresserade av aktuella tomter skickar in en anmälan.

. Enligt köns turordning erbjuds sökande att köpa en viss tomt och ska inom

viss tid acceptera eller avfärda köpet.

Denna hantering, som sker helt och hållet manuellt och av kommunanställda, gör

försäljningen ineffektiv. Övrig administration av tomtkön är också en omfattande

uppgift.

En annan förändring som har skett i kommunen är att tomtpriserna inte längre

behöver subventioneras för att det ska finnas ett intresse för dem.

Kommunen kan, som flera andra kommuner har gjort, efter avskaffande av kön

istället sälja tomter, till marknadsmässiga priser, genom mäklare.

FÖSLAG  TILL  BESLUT

Med stöd av ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar

Att tomt- och småhuskön i Sala kommun avskaffas

Anton Sjöberg

Vik. plan- och utvecklingschef

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Anton Sjöberg

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0224-74 70 00 Vik. plan- och utvecklingschef

Box 304 Fax: 0224-188 50 anton.sjoberg@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74 74 03

www.sala.se
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REGEL

REGLER FÖR TOMT- OCH SMÅHUSKÖ I  SALA  KOMMUN

Enligt Sala  kommunstyrelsens beslut  2016-XX-XX, §  X, ska följande regler gälla för

kommunens  tomt- och smähuskö. De nya reglerna ersätter de av Kommunstyrelsen

1985-03-07, §  63  antagna  reglerna.

1] Registrering
Den som önskar tomt genom kommunens förmedling ska vara registrerad" 1
kommunens tomt- och småhuskö.

2] Köplats

För att registreras ska sökanden under registreringsäret fylla lägst 18 är. Äkta
makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden äger
rätt att upprätthålla endast en köplats. Köplatsen registreras på den ena parten med
den andre parten som är medsökande. Upphör samlevnaden får endast en av
parterna tillgodoräkna sig kötiden.

3) Överlåtelse
Placeringi tomt— och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas.

4) Blankett
Anmälan till tomt- och smähuskön ska skickas digitalt till '1 l  ' las  * eller

via brev  till Sala  kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Box  304,  733 25 Sala.
Blankett för anmälan kan hämtas på Medborgarkontor-et eller laddas ned från Sala
kommuns hemsida, www.sala.se.

5) Bevis om registrering
När anmälan har kommit in  och  sökanden inbetalt tomtkö-/anmälningsavgiften
erhåller sökanden bevis om registrering.

6) Adressändring
Adress- eller namnändring ska omgående anmälas digitalt till kommuninfo©salase
eller via brev till Sala kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Box 304,  733 25
Sala. Personnummer ska anges. Utebliven adressändring Innebär att man förlorar
sin plats i tomt- och småhuskön.

7) Avregistrering
Sökanden avregistreras ur tomt- och smähuskön om

.  Sökande efter sin anmälan förvärvat en tomt av Sala kommun

.  Sökande inte anmält adress- eller namnändring till Sala kommun

-  Sökande inte betalt årlig avgift inom föreskriven tld.

SALA  KOMM  U  N

Kommunstyrelse ns förvaltning

Box  304

733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget ].
Växel:  0224—74  70 00

Fax:  0224-188 SO

kommun.lnfo@sala.se

www.sala.se

Samhällsbyggnadskonloret

Plan- och utveckllngsenheten
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8] Avgifter
Anmälningsavgiften till  tomt- och småhuskön är 100 kronor. Den årliga avgiften för
att stå kvar i  tomt- och småhuskön är 100 kronor.

Avgifterna till  tomt- och småhuskön ska betalas in på  kommunens
postgiro  12 39  10-2, ange namn  och adress  där ni är  folkbokförd  på inbetalningen.
Sökanden registreras inte i  tomt- och  småhuskön  förrän  avgiften har betalats.
Avgiften återbetalas inte.  Kommunen  ansvarar inte  för  att avisering om årlig avgift
förkommit efter utskick från kommunen.

9) Fördelning
Fördelning av tomter sker efter den turordning i vilken sökande registrerats i tomt-
och småhuskön.

10) Erbjudanden
Erbjudanden om tomter skickas i samband med att nya tomter finns tillgängliga.
Erbjudanden skickas med post till den adress som senast har meddelats kommunen.
Kommunen ansvarar inte för eventuell skada till följd av förkomna erbjudanden
efter utskick från kommunen.

11] Undantag
Kommunstyrelsen kan om särskilda skäl  och  behov föreligger avvika från ovan
angivna regler för kommunens tomt- och småhuskö.

12] Villkor

Köparen förbinder sig att inom två år från beviljat bygglov uppföra bostadshus för
eget permanent boende samt förbinder sig att se till att slutbevis för bygganmälan
kan utfärdas. Enligt Plan- och bygglagen  (2014:900) ska bygget slutföras inom fem
år från beviljat bygglov. Köparen får inte sälja fastigheten vidare utan kommunens
godkännande innan slutbevis för bygganmälan har utfärdats.

13) Medsökande
Det som sägs i dessa regler om sökande gäller också dennes äkta make/maka
eller annan som sammanbor med sökanden under äktenskapsliknande förhållanden.

14) Ändring av reglerna
Ändringar och tillägg till dessa regler som beslutas av Kommunstyrelsen gäller

samtliga sökanden.


