
POST- OCH BESÖKSADRESS TELEFON E-MAIL FAX HEMSIDA 
Nya Rådhuset - Västra Flygeln 0411-57 73 19 sofie.andersson@ystad.se 0411-742 72 www.ystad.se 
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ANMÄLAN TILL TOMTKÖ I YSTADS KOMMUN 

Sökande Vänligen texta  Medsökande Vänligen texta
Personnummer  Personnummer 

För- & efternamn För- & efternamn 

Gatuadress Gatuadress 

Postnr Postadress  Postnr Postadress

Tel bostad och mobil Tel bostad och mobil 

Mailadress Mailadress 

Lediga tomter 
Det finns lediga tomter i Sövestad, Glemmingebro och Löderup. Det finns ingen tomtkö till dessa tomter. Vid 
intresse kontakta Ystads kommun, Sofie Andersson 0411-57 73 19. 

Tomtkö för nya områden – Kryssa för önskade områden 
Nedanstående områden gäller nya områden där det eventuellt kan bli tomter framöver. 

 Ystad   Källesjö/Hedeskoga  Nybrostrand        Köpingebro    Svarte  
 Sövestad  Löderup  Glemmingebro  Kåseberga  Öja 

Information från byggbolag/hustillverkare 

 Nej tack, jag/vi vill INTE ha information/reklam från byggbolag/hustillverkare. 

Information enligt personuppgiftslagen. 
Ystads Kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Syftet med personuppgiftslagen är att 
skydda dig som privatperson mot att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett sätt som kan kränka din 
personliga integritet. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.   
Uppgifterna kan också användas för att vi ska kunna nå dig med utskick av information som gäller tomtkön. Om du 
upptäcker att någon uppgift är felaktig kan du alltid vända dig till oss på nedanstående adress och begära rättelse.  

Tomtköavgift 200 kr/år inbetalas till:  Ystads Kommun, pg: 114220-7 

Märk inbetalningen med:  TOMTKÖAVGIFT, ref. nr 3197 519 9200 och ditt namn 

Anmälan skickas till: Ystads Kommun  
Sofie Andersson 
Nya Rådhuset – Västra flygeln 
271 80 YSTAD 

Sökandes underskrift. Jag/vi har läst igenom "Regler för tomtkön i Ystads kommun" och accepterar villkoren. 
Datum Ort  Datum Ort

Sökande Medsökande 



POST- OCH BESÖKSADRESS TELEFON E-MAIL FAX HEMSIDA 

REGLER FÖR TOMTKÖN I YSTADS KOMMUN 

Reglerna avser kommunala tomter avsedda för ägarbyggda småhus. Gruppbyggda 
småhus som upplåts med äganderätt eller bostadsrätt som säljes av exploatören. 

1. Sökanden är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i
anmälningsblanketten.

Sökanden skall skriftligen anmäla adressändring och annan eventuell
ändring av uppgifterna i anmälningsblanketten till
exploateringsavdelningen på kommunen.

2. Äkta makar och personer som sammanbor eller avser att sammanbo ska
endast lämna in en ansökan.

3. Sökanden skall ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället.

4. Tidigare anmälda till tomtkön behåller sin placering vid inbetalning av
tomtköavgiften i rätt tid, eljest avföres sökanden från kölistan.

5. Nyanmälningar inregistreras i turordning efter inbetalningsdatum av
tomtköavgiften.

6. Köplatsen är personlig och kan ej överlåtas på annan.

7. Årlig förnyelse av ansökan skall ske genom inbetalning av tomtköavgiften
mot faktura senast den 31 mars. Inbetald avgift återbetalas ej.

Sökanden som ej betalt tomtköavgiften i rätt tid avföres från kölistan. Om
avgiften erlägges efter den 31 mars anses detta vara en ny anmälan med
placering i tomtkön efter inbetalningsdatum.

8. Den tomt sökanden anvisas är avsedd för egen permanent bosättning.

9. Sökanden som tilldelats tomt avföres från kölistan om kontrakt tecknas på
tilldelad tomt eller om återbud till tomten ej lämnas senast en månad efter
tilldelning.

10. Tomtköavgiften utgör 200 kr / år. Oavsett antalet orter / områden.
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