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Anvisningar för köp av småhustomt
Reviderad version, tidigare version gäfler inte längre (KSl2O21:1821

Med småhustomt avses obebyggd fastighet etter del av obebyggd fastighet som
kommunen avser sätja för småhusbebyggetse.

Kommunen kan sätja tomter titt både privatpersoner och företag.

Tomterna sätjs atttid i befinttigt skick.
Det är köparen som ska förvissa sig om att rätt grundtäggningsmetod vätjs samt
ombesörja och bekosta eventuetl kompletterande grundundersökning.

Fördelning av (omter kan ske på otika sätt: -
Genom turordning efter registreringsdatum på anmätan genom e-tjänsten
intresseanmälan småhustomt elter när nya områden ska sätjas kan även försätjning ske
efter budgivning titt den med högst bud.
lntresseånmätan småhustomt (forshaea.se)

Kommunen har rätt att neka tittdelning av tomt om det framgår att tittdetning inte
stämmer överens med grundtankarna för kommunens anvisningar för köp av tomt.

I entighet med rikttinjer för markanvisningar kan köparen reseryera önskad tomt under
en period om maximalt 6 månader innan övertåtetseavtal skrivs, under
reservationstiden ska köparen ansökt om, och beviljats byggtov.

övertåtetseavtal skrivs först sedan köparen kan visa att byggtov och startbesked har
beviljats.

Under reservationstiden utgår en reservationsavgift om 500 i månaden per småhustomt,
avgiften avräknas inte från köpeskittingen och återbetatas inte om intressenten vätjer
att avbryta reservationen.

Om köparen under reseryationstiden inte bevitjats byggtov kan kemmunen genom ett
tittägg titl avtal förtänga reservationen om inte fördröjningen beror på köparen.

Kommunens tomter sätjs med byggnadsskytdighet, det innebär att byggnationen ska
vara färdigbyggt senast 24 månader efter tittträdesdagen. Med färdigbyggd menas att
stutbesked meddelats. Förtängning av tiden för byggnadsskyldighet kan medges om inte
fördröjningen beror på köparen. En förtängning ska för att vara gätlande avtatas
skrifttigt.

Utan kommunens medgivande får sökande inte överlåta tomten innan
byggnadsskytdigheten fullgjorts, det vitt säga slutbesked meddelats.

Om sökande inte futlgjort byggnadsskytdigheten inom 24 månader etter om
vederbörande inom samma tid utan kommunens medgivande övertåtit fastigheten, äger
kommunen rätt titt vite motsvarande den köpeskitting som gätlde vid tittträdet. Ett
löpande vite motsvarande 2 % av maxbetoppet tas ut varje påbörjad 30-dagarsperiod
titts futt rättelse är gjord, dock längst för 12 totv sådana sammanhängande perioder
avseende samma skytdighet. Är inte rättetse gjord efter totv 12 sammanhängande
perioder tas ett vite ut för resterande del av maxbeloppet.
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