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Regler för Motala kommuns tomtkö 
 
§ 1 Kommunens tomtkö är gemensam för individuella tomter.  

 

§ 2 Sökande, som anmäler sig till tomtkön, ska själv avse att bo på fastigheten. 

 

§ 3 Sökande kan vid anmälan ange i vilket område, alternativt vilka områden, 
sökande vill köpa tomt. Den sökande kan ändra sitt önskemål. 

 

§ 4 Vid anmälan betalas 200 kronor i tomtköavgift. Den 1 januari påföljande år 
betalas 200 kronor i årsavgift, om sökande vill kvarstå i tomtkön. Avgiften ska 
täcka kostnaden för administration av tomtkön. 

Årsavgiften på 200 kronor betalas därefter vid varje årsskifte och är en bekräftelse 
på att sökande vill kvarstå i tomtkön ytterligare ett år. Har inte årsavgiften inkommit 
till kommunen senast den 1 februari, avförs den sökande från tomtkön. 
Påminnelseavisering sker en gång innan sökande slutligen avförs. 

 

§ 5 Sökande är skyldig att anmäla ändring av postadressuppgift samt e-
mailadress till kommunen. Om dessa uppgifter är inaktuella, och kommunen därav 
ej har nått den sökande med information och /eller erbjudande, avförs sökande 
efter tre månader från tomtkön. 

 

§ 6 Då sökande förvärvat tomt genom kommunen, avförs sökande från tomtkön. 
Återinträde kan ske efter nyanmälan. 

 

§ 7 Tomtförmedling sker enligt följande: 

Intresseanmälan skickas ut till samtliga i tomtkön, oavsett om sökande angivit visst 
område eller ej. Tomterna fördelas sedan i kronologisk ordning efter tid i tomtkön.  



 

Tomtkö Sida 2 (2) 

För sökande, som accepterat tilldelad tomt, reserveras tomten i sex månader. När 
den perioden är slut förutsätts att bygglov erhållits. Om så ej är fallet kan, efter 
prövning, förlängning av reservationstiden ske.  

 

§ 8 Kommunstyrelsen äger rätt att, då skäl föreligger, bevilja förtur vid 
tomtfördelning. 
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