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Regler för tomtkö i Vårgårda kommun
Den som önskar förvärva en, av Vårgårda kommun ägd, tomt bör ställa sig i
Vårgårda kommuns tomtkö. Tilldelning av tomter sker i första hand till de
som ställt sig i tomtkön.
Ansökan till tomtkön sker genom mejl till kommunen@vargarda.se
Följande gäller:
•
•
•
•
•

Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer samt epostadress.
Sökanden ska ha fyllt 18 år.
Gifta/sammanboende kan bara registrera en ansökan och således
bara få en plats i tomtkön.
Avgift för tomtkön är 300 kr (anvisning för betalning erhålls vid
ansökan).
Registrering och tilldelning av plats i tomtkön sker den dag när full
betalning registrerats.

Plats i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas.
Det åligger den som är placerad i tomtkön att tillse att lämnade
kontaktuppgifter är uppdaterade.
Antal tomterbjudanden är tre och den som tackat nej till/inte svarat på dessa
erbjudanden avregistreras ur tomtkön.
Fördelning av tomt sker enligt platsordning.
Den som förvärvat tomt, förmedlad genom tomtkön, kan ej överlåta denna
på annan innan de särskilda villkor om byggnation som kommunen ställer
infriats. Se nedan.
•
•

Byggnation på förvärvad tomt ska ha påbörjats inom 2 år från
förvärvsdatum och vara avslutad inom 5 år från förvärvsdatum.
Byggnation är avslutad när slutbesked erhållits.

Den som förvärvat tomt, förmedlad genom tomtkön, avregistreras ur
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tomtkön.
Kommunstyrelsens presidium kan, efter särskild framställan, medge
undantag från dessa regler om synnerliga skäl föreligger.
Dessa regler för tomtkö i Vårgårda kommun har antagits av
kommunstyrelsen 2016-11-23

