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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2019-05-10 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden  

 

 

Försäljning av tomten Kaxberg 13 

Diarienummer: TN-2016-00387 

Fastighet: Kaxberg 13 

Sammanfattning av ärendet 

Köparna av fastigheten Kaxberg 13 har tagit kontakt med kommunen och önskar att tidsfristen 

för att uppnå byggnadsskyldigheten enligt köpekontraktet förlängs till den 31 augusti 2019.  

Tekniska nämnden har vid ett tidigare sammanträde (13 december 2018 § 170) förlängt 

tidsfristen till den 31 maj 2019. Önskemålet nu är att en ytterligare förlängning sker med tre 

månader. Enligt köpekontraktet för fastigheten Kaxberg 13 så skulle köparna ha uppfört ett 

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

fastigheten skulle vara bebyggd senast den 7 oktober 2018. 

Köparna uppger att en försenad betongleverans ställt till det. Betongen skulle ha blivit levererad 

innan vintern och kylan slog till, men så blev tyvärr inte fallet, därför har bygget stått stilla i 

cirka 2 månader i väntan på att det skulle bli nog varmt för betongarbeten. 

Enligt köparna återstår följande moment för att ett slutbesked ska kunna utfärdas: badrum och 

kök samt färdigställande av elarbeten, ventilation, imkanal, skorsten inne. Puts, yttertak, 

fönstermontage, plåtarbeten ute. Stenkista, byggstädning. 

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 den skäliga 

ersättning ska vara 137 500 kronor, då byggnationen har påbörjats.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2019. 

E-postkonversation med köparna som önskar förlängd tidsfrist (4 st mejl) 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om beslut tas att ge förlängd tidsfrist så kommer ingen ersättning inbetalas till kommunen för 

den försening av färdigställande av byggnationen som har skett.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att: 



Tjänsteskrivelse | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

Diarienummer 

TN-2016-00387 
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1. Tekniska nämnden beslutar att förlänga tidsfristen för att uppnå byggnadsskyldigheten 

avseende Kaxberg 13 till den 31 augusti 2019. Skälig ersättning för kontraktisbrott 

genom försenad byggnation ska tas ut om byggnationen ej blir klar inom tidsfristen i 

enlighet med Tekniska nämndens tidigare beslut om generell nivå (Tekniska nämnden 

den 14 juni 2018 § 86). 

2. Ytterligare förlängning av tidsfristen for att uppnå byggnadsskyldigheten avseende 

Kaxberg 13 kommer inte att beviljas. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Handläggaren 

   

 

  

Homan Gohari Sune Eriksson 

Samhällsbyggnadsdirektör tf Mark- och 

exploateringschef 

 

 

Handläggare: 

Elin Persson 

   

Telefon (direkt): 54839   

E-post: Elin.Persson@sodertalje.se 


