
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Tomt och småhuskön
- så fungerar det
I den här foldern får du en inblick i hur handläggningsprocessen går till, 
vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver 
bidra med och vilken service vi erbjuder. 



Att köpa ett hus är för många den största investeringen 
i livet. Det är många saker som ska stämma för att det 
ska bli en lyckad affär och för att du ska få ditt 
drömboende. Du ska hitta huset som passar alla dina 
önskemål och behov och det ska ligga i ett område där 
du känner att du kan trivas och leva bra. Du vill säkert 
också att köpprocessen ska gå smidigt och enkelt. Gävle 
kommun erbjuder både tomter där du kan bygga ditt 
eget hus och tomter med färdiga småhus. Vi hjälper och 
guidar dig hela vägen i ditt köp.

Ärendets gång 

Anmäl dig till tomt- och småhuskön 
Om du är intresserad av att köpa en av kommunens 
tomter ska du registrera dig i kommunens tomt- och 
småhuskö. Genom kön erbjuds du sedan tomter för eget 
byggande, eller om du hellre önskar, en tomt med 
småhus med ägande- eller bostadsrätt. 

Du kan registrera dig i kommunens tomt- och 
småhuskö genom självservice på kommunens 
webbplats, www.gavle.se. Via självservice kan du 
registrera dig i kön med e-legitimation eller fylla i och 
skicka in en blankett. När din ansökan och betalning 
har kommit in placerar vi dig i kön.  

Lämna in intresseanmälan 
När du registreras i tomt- och småhuskön får du 
information och erbjudande om lediga tomter så fort 

kommunen har några att erbjuda. Erbjudandena 
skickas med post till alla som står i kön. Om du är 
intresserad av något objekt fyller du i den 
intresseanmälan som följer med utskicket och skickar 
in till Samhällsbyggnad Gävle. Varje objekt har ett 
sista anmälningsdatum och efter det datumet får du 
besked om du fått tomten eller småhuset. Tomterna 
fördelas efter hur lång tid du har stått i kön.

Ibland finns det lediga tomter och småhus kvar efter 
utskick och dessa kan du anmäla intresse för när som 
helst genom att kontakta Samhällsbyggnad Gävle. 

På kommunens webbplats www.gavle.se/ledigatomter 
och via Objektvision, www.objektvision.se, hittar du 
de tomter kommunen har lediga just för tillfället. Hur 
lång tid det tar att få en tomt eller ett småhus varierar 
beroende på område och antal intressenter, från en 
dag till flera år. 

Vad kan du förvänta dig av oss?

• Att vi finns tillgängliga att svara på dina frågor
under kontorstid.

• Att du vid köp av en tomt eller ett småhus av
kommunen får information via mail eller ett
personligt möte tillsammans med oss där vi
informerar om vad som gäller för köpet och att
bygga på tomten. Du får även annan information
som är bra att veta vid köpet.

• Att vi på kommunen har en nära kontakt med din
bank för att underlätta för dig när det gäller
exempelvis särskilda förbehåll och lagfartsansökan.
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Vad vi förväntar oss av dig

• Att du meddelar oss om du byter namn eller adress
så att vi har dina aktuella uppgifter.

• Att du betalar årsavgiften inom angiven tid för att
behålla din plats i kön.

• Att du meddelar oss om du inte längre önskar stå
kvar i tomt- och småhuskön.

Regler för tomt- och småhuskön

• Sökanden ska ha fyllt 18 år.
• Äkta makar och personer som bor ihop får endast

ha en ansökan.
• Köplatsen är personlig och får inte överlåtas.
• Registreringsavgiften är 500 kr.
• Den årliga avgiften är 300 kr och betalas från och

med året efter du ställt dig i kön.
• Den inbetalda avgiften återbetalas inte.

Du avregistreras ur tomt- och småhuskön om du:

• tilldelats och accepterat en tomt via kön
• tilldelats och accepterat ett småhus i nyproduktion,

upplåtet med äganderätt eller bostadsrätt, via
kommunen, HSB, Riksbyggen eller annan
bostadsproducent

• inte betalat den årliga avgiften.

Avregistreringen hindrar inte att du på nytt kan 
registrera dig i kön.

Vi vill veta vad du tycker 

Vi vill gärna ta del av dina idéer och synpunkter på vår 
tomt- och småhuskö. Det ger oss en chans att förbättra 
den ytterligare. 

På kommunens webbplats, www.gavle.se/ledigatomter 
kan du enkelt lämna in förbättringsförslag genom att 
klicka på ”Tyck till”. Vill du hellre kontakta oss via 
telefon ringer du kommunens kundtjänst på 
telefonnummer 026-17 80 00. Det går även bra att 
skicka e-post till samhallsbyggnad@gavle.se. Märk 
ärendet “Synpunkter tomt- och småhuskön”.

Handläggningstider 

Registrering: 1-2 veckor
Efter att ansökningsblanketten och registrerings-
avgiften har kommit in till Gävle kommun tar det en 
till tio arbetsdagar att registrera en ny sökande.

Tomtköp: 1-5 arbetsdagar 
När köpeskillingen är betald får du dina köpehandlingar 
inom en till fem arbetsdagar. 

Handläggningsprocessen
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Gävle kommun
801  84 Gävle
www.gavle.se
026-17 80 00
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Scanna QR-koden för
att läsa mer om
tomt- och småhuskön på
Gävle kommuns hemsida.




