
Laholms kommuns författningssamling 7.13

1(2)

Regler för Laholms kommuns tomtkö;

antagna av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, § 41.

Tillämpning

1 §  Dessa regler gäller vid fördelning av kommunens småhustomter.

2 §  Kommunstyrelsen beslutar om när tomtkö skall anordnas och för vilka
områden i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar även om avveckling av
tomtkö.

Ansökan

3 §  Ansökan om placering i tomtkö görs på särskild blankett som kommu-
nen tillhandahåller. Ändringar i lämnade uppgifter skall genast skriftligen
anmälas till kommunen.

4 §  Sökanden skall ha fyllt 18 år och ha för avsikt att uppföra ett för eget
permanent bruk avsett bostadshus.

5 §  Äkta makar eller personer som sammanbor får lämna endast en
ansökan.

Köplacering

6 §  Sökanden erhåller plats i tomtkö i den turordning som följer av registre-
ringsdatum.

7 §  När tomter finns att fördela lämnas erbjudande till de registrerade i tur-
ordning.

8 §  Kommunstyrelsen får dock medge förtur i tomtkön, om det finns sär-
skilda skäl för det.

Förnyelseanmälan

9 §  För att få kvarstå i tomtkö skall den registrerade göra en förnyelsean-
mälan, om kommunen begär det.

Avgifter

10 §  För att bli registrerad i tomtkö skall sökanden betala en anmälnings-
avgift till kommunen. Avgiften skall betalas inom tio dagar från den dag då
ansökan kom in till kommunen.



2(2)

LFS 7.13

Anmälningsavgift tas ut med ett belopp motsvarande en procent av det vid
ansökningstillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring, avrundat till närmast lägre tiotal kronor.

11 §  I samband med förnyelseanmälan skall den registrerade betala en för-
nyelseavgift till kommunen. Avgiften skall betalas inom tio dagar från den
dag då anmälan kom in till kommunen. Förnyelseavgift tas ut med ett
belopp motsvarande hälften av anmälningsavgiften för det år då förnyelse-
anmälan görs.

12 §  Anmälnings- och förnyelseavgifter återbetalas inte.

Avregistrering

13 §  Avregistrering från tomtkö görs när

a) ett erbjudande om tomt har accepterats,

b) förnyelseavgift inte har betalats,

c) den registrerade begär det, eller

d) tomtkön avvecklas.

                                           
1 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2004. Den som vid ikraftträdandet är placerad i
tomtkö behåller sin plats i kön, om förnyelseavgift betalas enligt 11 §.
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