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Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun 

Reglerna gäller för kommunala tomter som säljs till privatpersoner för byggande av 

småhus i egen regi. Reglerna har antagits av kommunfullmäktige 2008-09-29 och gäller 

tills annat beslut fattas.  

 

1. Fördelningen av småhustomter görs av Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen/Tekniska avdelningen. 

 

2. Den som önskar köpa Simrishamns kommuns tomter för småhus skall vara 

registrerad i tomtkön. Anmälan görs på kommunens anmälningsblankett som 

skall skickas per post till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan sker per 

tomt/område. 

 

3. Anmälningarna registreras i tomtkön i kronologisk ordning efter det datum då 

skriftlig anmälan registrerats som inkommen på förvaltningen. Tomterna 

fördelas enligt denna turordning. 

 

4. Sökanden skall lämna fullständiga och korrekta uppgifter i anmälningsblanket-

ten. Adressförändring eller annan eventuell ändring av uppgifterna i anmäl-

ningsblanketten skall anmälas skriftligt och inom 14 dagar efter flytt eller 

annan ändring. 

 

5. Sökanden skall ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället. Äkta makar och 

sammanboende räknas som en enhet, men om båda parterna skall stå som ägare 

skall bägges namn och personuppgifter fyllas i på anmälan. 

 

6. Uppgifterna i anmälningsblanketten registreras på Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen för användning i hanteringen av ärendet. Alla uppgifterna är offentlig 

handling och kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.  

 

7. Tidigare anmälda till tomtkön behåller sin placering vid inbetalning av 

tomtköavgiften i rätt tid, annars avförs den sökande från kölistan. 

 

8. Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas på annan. 

 

9. Årlig förnyelse av ansökan skall ske genom inbetalning av tomtköavgiften mot 

faktura senast den 31 mars. Den inbetalda avgiften återbetalas inte. Sökande 

som inte betalat tomtköavgiften inom fakturans betalningstid tas bort från 

kölistan. Om avgiften betalas in efter den 31 mars behandlas detta som en ny 

anmälan med placering i tomtkön efter det nya datumet för inbetalning. 

 

10. Den tomt som den sökande anvisas är avsedd för egen permanent bosättning.  

 

11. Tomterna säljs i befintligt skick. 

 

12. Efter bekräftelse på anvisning av tomt skall sökanden lämna in 

bygglovsansökan inom tre månader. Om bygglovsansökan inte inkommit inom 

denna tid, förlorar den sökande sin köplats och tomten anvisas nästa köande. 
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13. Efter beviljat bygglov slutförs köpet genom att köpeavtal skickas ut för 

underskrift av den sökande. När påskrivet köpeavtal registrerats som inkommet 

på Samhällsbyggnadsförvaltningen, faktureras tomten. När fakturan är betalad, 

skriver Simrishamns kommun på köpeavtalet som sedan skickas ut till den 

sökande. I de fall fastställt taxeringsvärde saknas skickar vi även värdeintyg för 

ansökan om lagfart. 

 

14. Sökanden är skyldig att söka lagfart efter avslutat köp. Lagfarten skall sökas 

inom sex (6) månader efter bägge parternas undertecknande av köpeavtalet. 

 

15. Sökanden tas bort från kölistan 

 

a. när avtal tecknas på en tilldelad tomt 

b. eller om återbud till tilldelad tomt inte lämnats senast två veckor efter 

att den köande tagit emot köpeavtal för undertecknande 

c. eller om anmälan om adressändring inte gjorts enligt punkt 1 

d. eller om tomtköavgiften inte betalats enligt punkt 9 

e. eller om felaktiga uppgifter om namn, personuppgifter eller 

mantalsskrivingsadress lämnats vid anmälan. 

 

16. Sökande som tilldelats tomt är berättigad att ställa sig i kö på ny tomt tidigast 

fem år efter det att köpeavtalet för den första tomten undertecknats av såväl 

köpare som kommunen. 

 

17. Tomtköavgiften är för närvarande 500 kr/år exklusive moms per ort/område. 

Avgiften exklusive moms återbetalas genom att den dras av från köpeskillingen 

vid fakturering. 
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