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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-07-17 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Förlängning av tidsfrist för att uppnå byggnadsskyldighet för 

Kaxberg 7 

Diarienummer: TN-2016-00381 

Fastighet: Kaxberg 7 

Sammanfattning av ärendet 

Köparna av fastigheten Kaxberg 7 har tagit kontakt med kommunen och önskar få en förlängd 

tidsfrist för att uppnå byggnadsskyldigheten enligt tidigare träffat köpekontrakt. 

Enligt köpekontraktet för fastigheten Kaxberg 7 så ska köparna ha uppfört ett fristående 

bostadshus på fastigheten senast 2 år från och med tillträdet. I detta fall innebär det att 

fastigheten ska vara bebyggd senast den 10 september 2018. 

Tidigare har Tekniska nämnden tagit beslut om en generell skälig ersättningsnivå (Tekniska 

nämnden den 14 juni 2018 § 86). I detta fall innebär det generella beslutet att skälig ersättning 

ska vara 137 500 kronor då byggnationen har påbörjats.  

Köparna uppger bland annat att bygglovhandläggningen tagit längre tid än planerat, vilket 

bidragit till att färdigställandet av bostadshuset försenats. Bygglovsansökan inkom till 

kommunen den 6 februari 2017. Bygglovsenheten tog beslut inom lagstadgade 10 veckor från 

det att ansökan var komplett. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-17 

E-post från köparna som önskar förlängd tidsfrist 

Kommentar från Bygglov  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om beslut tas att ge förlängd tidsfrist så kommer med stor sannolikhet ingen ersättning inbetalas 

till kommunen för den försening av färdigställande av byggnationen som har skett. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att: 

1. Tekniska nämnden beslutar att förlänga tidsfristen för att uppnå byggnadsskyldigheten 

avseende Kaxberg 7 till den 30 november 2018. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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Handläggaren 

   

 

  

Homan Gohari Eva Källander 

Samhällsbyggnadsdirektör Chef för Projekt och 

Exploatering 

 

 

Handläggare: 

Elin Persson 

   

Telefon (direkt): 4839   

E-post: Elin.Persson@sodertalje.se 


