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ANMÄLAN TILL TOMTKÖ 
 

Huvudsökande Medsökande 

Personnummer  Personnummer 

För- och efternamn  För- och efternamn 

Gatuadress  Gatuadress 

Postnummer Postadress  Postnummer Postadress 

Tel bostad och mobil  Tel bostad och mobil 

E-postadress  E-postadress 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökandes underskrift. Jag/vi har läst igenom ”Regler och riktlinjer för tomtkön i Hörby kommun” 
(sida 2) och accepterar villkoren. 

Datum Ort  Datum Ort 

Sökande  Sökande 

Information enligt personuppgiftslagen 
 

Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.  
 
Syftet med personuppgiftslagen är att skydda dig som privatperson mot att de person-
uppgifter 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.  
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REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TOMTKÖN I HÖRBY KOMMUN 
 

Riktlinjer för tomtkö för småhustomter: 
- Den som fyllt 18 år får registreras i tomtkön. 

- Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. 

- Platsen i tomtkön är kopplad till huvudsökande. Erbjudande om tomt skickas inte till 
medsökande utan enbart till huvudsökande.  

- Avregistrering sker när sökande förvärvat en tomt genom tomtkön eller om ingen förnyelse av 
platsen gjorts under tre (3) år. 

- Tilldelning av tomter sker i den ordning ansökningarna registrerats i tomtkön.  

- Försäljning av tomtmark för småhustomter sker i enlighet med riktlinjerna för försäljning av 
kommunalägd mark. 

 

Vid försäljning av småhustomter gäller särskilt: 
- Småhustomter erbjud i första hand till den kommunala tomtkön. Därefter kan tomterna säljas 

till andra intressenter. 

- Varje tomt ska erbjudas till hela tomtkön för samma pris. 

- Småhustomter säljs genom köpeavtal innehållande byggklausuler. I köpeavtalet ska alltid tillträde, 
köpeskilling, byggskyldighet, överlåtelseförbud och avtalets giltighet regleras. 

 

Aktuella adressuppgifter 
Alla utskick från kommunen görs till den adress sökande angivit i sin ansökan. Du som står i 
tomtkön är skyldig att själv anmäla adressändring till kommunen. Adressat avflyttad från uppgiven 
adress eftersöks inte.  
 

Information enligt personuppgiftslagen 
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen 
av ditt ärende registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra 
åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är kommunstyrelsen. 
 
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina 
personuppgifter behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till 
kommunstyrelsen i Hörby kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver 
rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. 
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