1 (2)

Tomtköregler för Vänersborgs kommun för registrering av sökande till tomt eller grupphus samt fördelning av tomter
Antagna av kommunfullmäktige 1986-06-17, med ändring 1990-12-18 och 2008-06-18,
§ 64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1
Med tomt menas nedan tomt för enfamiljshus - antingen i form av styckebyggt eller grupphus - avsett till helårsbostad att användas för eget bruk.
§2
Sökande till tomt skall vara myndig.
§3
Tomtansökan är personlig och får inte överlåtas.
§4
Är ni gifta eller sammanboende får ni endast registrera er gemensamt.
§5
Efter en skilsmässa eller separation har båda makarna/sammanboende rätt
att var för sig stå kvar i kön.
Då gäller följande:
a) om man gjort en gemensam ansökan till tomtkön under samlevnaden anses båda registrerade på anmälningsdagen
b) om man registrerat sig på annat sätt får var och en anmäla sig till tomtkön
mot bakgrund av denna anmälningsdag.
§6
Har du fått en tomt eller grupphus, förmedlad via tomtkön, avregistreras du
ur tomtkön.
§7
När du anmäler dig till tomtkön får du betala en registreringsavgift på 200
kr.
Denna avgift betalar du till pg nr 67 02-5 samt anger tomtköavg och namn.
§8
Ansökan turordnas efter den dag då registreringsavgiften betalats.
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§9
För att ha kvar turordningen i kön får du varje år förnya din ansökan. Det
gör du genom att, efter anmodan från kommunen, betala in 200 kr i registerhållningsavgift. I annat fall avregistreras du från tomtkön.
§ 10
Samhällsbyggnadsnämnden kan, efter särskild framställning, göra avsteg
från den tidsmässiga turordningen om medicinska, sociala eller synnerliga
skäl föreligger. I sådana fall skall intyg lämnas från läkare eller arbetsgivare.
§ 11
Vid obalans mellan tomtsökande och antalet tillgängliga tomter kan kommunstyrelsen pröva ditt behov av bostad i småhus. I dessa fall kan du inte
alltid räkna med att den turordning som gäller följs.
§ 12
Från bestämmelserna i dessa regler får samhällsbyggnadsnämnden medge
undantag om synnerliga skäl föreligger.
§ 13
Du måste omgående anmäla namnändring, adressändring samt ändring av
civilstånd. Gör du inte detta kan din anmälan upphävas.

