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Anmälan mottages endast från sökande som fyllt 18 år och görs på särskild blanket från
Åre kommun.
Plats i tomtkön kan inte överlåtas.
Anmälningsavgift och en årlig avgift uttas med f.n. 500 kr resp 100 kr. Erlagda avgifter återbetalas
ej. För nyanmälningsåret utgår ingen årsavgift.
Köplats i tomtkön erhålls från det datum då anmälningsavgift erlagts.
Den som inte betalar årsavgiften efter EN påminnelse stryks ur tomtkön.
Sökande skall anmäla adress- och namnändringar till Åre kommun, kommunledningskontoret. Om
försändelsen återkommer till kommunen p g a felaktiga eller ofullständiga adressuppgifter, avförs
vederbörande ur kön.
Oriktigt lämnade uppgifter medför uteslutning ur kön.
När registrering skett av sökanden, skickar kommuen en bekräftelse på detta med sökandens
diarienummer. Uppge diarienumret vid all kontakt med kommunen angående tomtkön.

Tomträtt
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Tomter som upplåts med tomträtt presenteras på Åre kommunens hemsida. Det åligger de sökande
att själva hålla sig ajour med vilka tomträtter som kommuen har till salu. Varje ny tomträtt saluförs
via hemsidan under en tid av 3 veckor. Under den tiden har personer i tomtkön möjlighet att anmäla
intresse för tomten. Intresseanmälan görs på särskild blankett och den är bindande. Det innebär att
den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomträtten då denne blivit erbjuden detta
blir placerad sist i tomtkön.
Om tomten inte blir såld under den tiden den legat på hemsidan skall den fortsätta att finnas tillgänglig på hemsidan under ytterligare tre veckor. Är tomträtten fortfarande inte såld, skall den ligga
kvar på hemsidan utan tidsbegränsning och kan då köpas av vem som helst. Dock under samma
förutsättningar som om den hade sålts till någon i tomtkön.
Tomträttsavgälden sätts till en viss procent av marknadsvärdet av tomtmarken. Denna procentsats
fastställs av kommunstyrelsen och kan vara olika inom olika delar av kommunen. Även tomtmarkspriserna varierar inom kommunen och fastställs av kommunstyrelsen. Tomtmarkspriset kan årligen
räknas om från beslutsåret till det år som tomten slutligen säljs med den allmänna prisutvecklingen för bebyggda småhusfastigheter i kommunen om kommunen bedömer att tomtens värde har
förändrats sedan kommunstyrlsens beslut.
Dispositionsrätt till tomt lämnas under 6 månader, varunder komplett ansökan om bygglov lämnas
in. För nämnda 6 månader tecknas handpenningsavtal med kommunen. Tomtens bebyggande skall
påbörjas inom ett år efter det att bygglov beviljats.
Sökanden ska använda bostaden som sin egen permanenta bostad och folkbokföra sig på
adressen senast 60 dagar efter att slutbesiktning skett.

Äganderätt
14. Inom några delar av kommunen har de sökande möjlighet att välja om de vill köpa en tomt med
upplåtelseformen tomträtt eller äganderätt. Reglerna för hur dessa tomter presenteras och hur
intresseanmälning går till är detsamma som för tomter som endast kan upplåtas med tomträtt dvs.
punkt 9-10.
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15. Priset för en tomt med äganderätt fastställs av kommunstyrelsen och skall vara detsamma som
marknadsvärdet för tomten. Tomtpriset kan årligen räknas om från beslutsåret till det år som tomten
slutligen säljs med den allmänna prisutvecklingen för bebyggda småshusfastigheter i kommunen
om kommunen bedömer att tomtens marknadsvärde har förändrats sedan kommunstyrelsens beslut.
16. Dispositionsrätt till tomt lämnas under 6 månader, varav komplett ansökan om bygglov skall lämnas
in. För nämnda 6 månader tecknas handpenningsavatal med kommunen. Tomtens bebyggande
skall påbörjas inom ett år efter det att bygglov beviljats.
17. Sökanden ska använda bostaden som sin egen permanenta bosad och folkbokföra sig på adressen
senast 60 dagar efter att slutbesiktning skett.

”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö”
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