
Postadress  Telefon   E-post    Bankgiro 
269 80 Båstad 0431-770 00 vx  bastads.kommun@bastad.se  650-8337 
Gatuadress Telefax   Webbplats    Organisationsnr 
Vångavägen 2 0431-770 20  www.bastad.se   212000-0944

ANMÄLAN TILL TOMTKÖ

BÅSTADS KOMMUN 
Teknik och service 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Denna blankett skickas till Båstads kommun, Teknik och servcie, 269 80 Båstad. 
Avgift 250 kronor/kalenderår inbetalas till Båstads kommun, BG 650-8337, märk inbetalningskortet med 
"tomtköavgift" samt avsändare. Anmälan registreras efter inbetalningsdag.

Sökande

Telefon, arbetet

Telefon, bostaden

Personnummer

Arbetsgivare

E-postadress

PostortPostnummer

Postadress

Namn
Medsökande

Namn

Postadress

Postnummer Postort

E-postadress

Arbetsgivare

Personnummer

Telefon, bostaden

Telefon, mobil

Telefon, mobil

Telefon, arbetet

Önskemål om kommundel

Båstad/Hemmeslöv

Grevie

Västra Karup

Hov

Östra Karup

Torekov

Förslöv

Har ni blivit erbjuden tomt tidigare?

JaNej Vilket år: Vilket område:

De personuppgifter som lämnas på denna blankett lagras och bearbetas i Båstads kommuns datorsystem. Lämnade uppgifter används för att kunna handlägga  
ärendet. Om uppgifterna ej stämmer kan begäran om rättelse/ändring göras hos personuppgiftsansvarige som är kommunstyrelsen. 
Kontakta: Teknik och service, 269 80 BÅSTAD. Tel vx 0431-770 00. Du har också rätt till att en gång per år få utskrift av de personuppgifter som rör Dig. 
Lagrum: Personuppgiftslagen (PUL).

Underskrifter
Datum

Datum

Underskrift sökande

Underskrift medsökande

Övriga upplysningar
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