
 
 

  
 

Ansökan om köp av mark  
eller plats i kommunal tomtkö 

1 (2)  

Sökande/person 
Namn 

 
Person/organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefon bostad (även riktnummer) 

 
Mobiltelefon 

 
E-post (som läses regelbundet) 

 
Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja    ☐ Nej 
 
Ansökan 

Ansökan om 

☐ Köp av kommunal mark, till exempel till befintlig fastighet eller tomt 
☐ Köp av kommunal mark för industri eller verksamhet 
☐ Plats i kö till kommunal tomt 
☐ Friköp av tomträtt 
 
 

 
Beskriv vad din ansökan gäller, bifoga vid behov ytterligare beskrivning 

 
 
 
 
 

 
Vid ansökan om köp av mark 

Fastighetsbeteckning Aktuell yta 

 
Markera aktuellt område på bifogad karta (Bilaga 1) 
 

 
Vid ansökan om plats i tomtkö 

Namn medsökande Personnummer medsökande 

Har du eller medsökanden erhållit tomt i Uddevalla genom kommunens försorg under de senaste 6 åren 
 

☐ Ja, vilket år …………………  ☐ Nej   
 
Var vill ni helst ha en tomt (inte bindande) 
 
1………………………………. 
 
2.……………….…………….. 
 
3….………………………….. 
 
4.….………………………….. 
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Bilaga som ska bifogas vid ansökan om köp av mark 
 
☐ Bilaga, Karta. Redovisa vilket område som är aktuellt (ange antal kvadratmeter). 
 
 
 

 
Information  

Tomtkö 
Frågor om Uddevalla kommuns tomtkö besvaras av kommunens kontaktcenter. 
Telefon: 0522- 69 60 00, E-post: kommunen@uddevalla.se 
Mer information finns på uddevalla.se.  
 
Registreringsavgiften för tomtkö är 650 kronor. (Faktureras när vi mottagit ifylld ansökan.) 
Därefter 150 kronor i årsavgift varje år för att registreringen ska kvarstå. 
 

Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter. 

Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se.  
Vid frågor kontakta kommunens kontaktcenter på telefon: 0522 – 69 60 00. 
 

 
 
Godkännande 
 
☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter 
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register. (Fylls i av den som är sökande) 
 
 

 
 
Blanketten skickas till 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se  
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
 
 

Blanketten uppdaterad 2019-06-17 


	Sökande/person
	Ansökan
	Vid ansökan om köp av mark
	Vid ansökan om plats i tomtkö
	Bilaga som ska bifogas vid ansökan om köp av mark
	Information
	TomtköFrågor om Uddevalla kommuns tomtkö besvaras av kommunens kontaktcenter.Telefon: 0522- 69 60 00, E-post: kommunen@uddevalla.seMer information finns på uddevalla.se. Registreringsavgiften för tomtkö är 650 kronor. (Faktureras när vi mottagit ifylld ansökan.) Därefter 150 kronor i årsavgift varje år för att registreringen ska kvarstå.
	PersonuppgifterLäs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på uddevalla.se/personuppgifter.
	Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se. Vid frågor kontakta kommunens kontaktcenter på telefon: 0522 – 69 60 00.
	Godkännande

	Namn: 
	Personorgan sat onsnummer: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon bostad även riktnummer: 
	Mobiltelefon: 
	Epost som läses regelbundet: 
	Beskriv vad din ansökan gäller bifoga vid behov ytter gare beskr vn ng: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Aktuell yta: 
	Namn medsökande: 
	Personnummer medsökande: 
	Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig Jag godkänner att uppgifter: Off
	Ja till kommunikation och beslut via e-post: Off
	Nej till kommunikation och beslut via e-post: Off
	Köp av kommunal mark: Off
	Köp av kommunal mark för industriändamål: Off
	Plats i kö för kommunal tomt: Off
	Friköp av tomträtt: Off
	Jag vill helst ha en tomt, alternativ 2: 
	Jag vill helst ha en tomt, alternativ 3: 
	Jag vill helst ha en tomt, alternativ 1: 
	Jag vill helst ha en tomt, alternativ 4: 
	Har du eller din medsökande fått en tomt i  Uddevalla tidigare?: Off
	Isåfall vilket år: 
	Nej, jag har inte fått en tomt tidigare: Off
	Bifoga karta: Off


