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INFORMATION

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs
vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för omfattande, om
syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och tydlighetskrav
gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att
ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Handlingar tillhörande planändringen:
•
•
•
•
•

Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning ändring (denna handling)
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
Undersökning betydande miljöpåverkan

Planhandlingar tillhörande underliggande detaljplan
•
•
•

Originalplankarta
Planbeskrivning original
Genomförandebeskrivning original

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades under våren 2019. Den handläggs med
standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Området som är aktuellt för planändring är beläget på Koön, mellan Södra Strandgatan och
fiskehamnen. Området är en del av Marstrands tätort och ligger ca 300 meter öster om färjeläget
för Marstrandsfärjan. Gällande översiktsplan 2010, antagen 2012-01-19, anger för det aktuella
området ”befintligt verksamhetsområde”. Planområdet omfattar fastigheterna Marstrand 82:22
och 82:23, vilka är bebyggda med lokaler för verksamheter, kontor och handel. Parkering,
leveranser och uppställning av båtar sker på ”baksidan”, mot kajen. Fastigheterna är privatägda
och omfattar cirka 4700 kvm. Ett smalt markområde, cirka 2 meter brett närmast
småbåtshamnen ägs av kommunen och ingår inte i planområdet. Mot Södra Strandgatan ligger
små butikslokaler.
Närliggande områden på söder om Södra Strandgatan utgörs av verksamhetslokaler, kaj och
småbåtshamn. Närmast på norra sidan av Södra Strandgatan ligger två byggnader, en
innehållandes mindre verksamhetslokaler och Marstrands brandstation. Uppe på en höjd, nordöst
om aktuellt område, ligger bostäder i småhus. Närmsta bostadshus ligger cirka 40 meter från
aktuellt område, med 7 - 8 meters skillnad i marknivå.

Figur 1. De två fastigheterna som är aktuella för planändring är markerade med vitstreckad linje.

På fastigheten Marstrand 82:22 är verksamhetsbyggnader uppförda enligt gällande detaljplans
bestämmelser, dock med vissa avvikelser. En av byggnaderna saknar idag ett komplett andra
invändigt våningsplan. Byggrätten regleras bl.a. genom en bruttoareabestämmelse, som även
omfattar grannfastigheten Marstrand 82:23. Fastighetsägarna till Marstrand 82:22 önskar kunna
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bygga ett komplett andra våningsplan, men hindras eftersom all tillåten bruttoarea (BTA) har
utnyttjats. Gällande detaljplan medger en total BTA på maximalt 2800 kvm för de båda
fastigheterna tillsammans.
Planändringen kommer att pröva möjligheten att utöka byggrätten så att kompletta andra
invändiga våningsplan möjliggörs. Vissa planbestämmelser justeras även för att bättre stämma
överens med hur den befintliga bebyggelsen är utformad. Även markanvändningsbestämmelser
justeras så att det vid bygglovhandläggning blir tydligare vilka typer av verksamheter som är
tillåtna inom området och att befintliga verksamheter får tydligt stöd i detaljplanen. Detta innebär
en mer flexibel användning som står sig bättre i tiden, då verksamheternas innehåll med tiden kan
ändras. Nuvarande detaljplans markanvändningsbestämmelse lyder ”Verksamhetsområde:
hamnverksamhet och kontor”. I dagsläget förkommer dock bl.a. småskalig handel och annan
verksamhet som inte har anknytning till hamnverksamhet. Prövning av bostäder är inte aktuellt
inom planområdet.

Figur 2. Foto över del av Marstrand 82:22, där idag byggnaden som saknar ett komplett andra invändigt våningsplan är
placerad. Foto: Sweco Environment.

I samband med att byggnaden som saknar ett komplett invändigt andra våningsplan uppfördes
2016, genomfördes saneringar av förorenad mark. Marken i det aktuella området består av
plansprängt berg och utfyllnad av sprängsten (se figur 2).

Syfte
Planändringens syfte är utöka byggrätten på fastigheten Marstrand 82:22 och pröva justerade
markanvändningsbestämmelser.
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GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer Marstrand 901) antogs 1997-07-08 och vann laga kraft 1998-1127. Syftet i denna plan är att pröva och utveckla förutsättningarna för att återanvända det gamla
varvsområdet på Koön-Marstrand. Viljan är att planen ska skapa möjligheter som bidrar till att
stimulera Marstrands vidare utveckling och fortlevnad. Genomförandetiden varierar i olika delar
av planområdet. För området som omfattas av denna planändring var genomförandetiden 10 år
från att detaljplanen vann laga kraft och gick således ut 2008-11-27.

Figur 3. Gällande detaljplans ungefärliga utbredning markerad med svartstreckad linje. Aktuella fastigheter för denna
planändring markerade med rödstreckad linje.

Avgränsning

Planområdet omfattar Hedvigsholmen och närliggande områden, på södra delen av Marstrands
tätort på Koön.

Planbestämmelser

Gällande detaljplans markanvändningsbestämmelser är för området aktuellt för planändring
”Verksamhetsområde: hamnverksamhet och kontor”. Högsta tillåtna byggnadshöjd är för större
delen av aktuellt område 6,5 meter och högsta tillåtna totalhöjd 8 meter. Två mindre ytor har en
högsta tillåten byggnadshöjd på 3,5 meter. Takvinkeln ska vara mellan 20 och 24 grader, bortsett
från två mindre ytor som inte har bestämmelse om takvinkel. Största bruttoarea för de aktuella
fastigheterna är 2800 kvm. Närmast kajen är en större yta ”prickmark”, mark som inte får
bebyggas.
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Figur 4. Utdrag ur gällande detaljplan. Aktuellt område markerat med rödstreckad linje.

Lämplighetsprövning

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning
enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig
lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de
planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Endast de som kan tänkas påverkas av
föreslagna ändringar är att anse som sakägare i processen att ändra detaljplanen, exempelvis
fastighetsägare som ligger i närheten av de fastigheter som omfattas av planändringen.
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans
syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag till
ändring.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
I figur 5 visas ett utdrag ur förslaget till ändrad plankarta över det aktuella området. Detta kan
jämföras med nu gällande plankarta i figur 6.
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Figur 5. Utdrag från förslag till ändrad plankarta. Området som omfattas av planändringen är markerad med rödstreckad
linje.
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Figur 6. Utdrag ur nu gällande plankarta.

Nedan redovisas i tabellform vilka bestämmelser som föreslås ändras jämfört med nu gällande
detaljplan (tabell 1) och vilka helt nya bestämmelser som föreslås läggas till, jämfört med nu
gällande detaljplan (tabell 2). Utöver bestämmelserna som redovisas i tabellerna nedan utökas
ytan som inte får bebyggas (sk ”prickmark”).
Bestämmelsetyp

Gammal
bestämmelse

Ändrad
bestämmelse

Kommentar

Markanvändning

J1V1K –
Verksamhetsområde:
hamnverksamhet och
kontor

J, K, H – Industri,
kontor, detaljhandel

Bestämmelserna tydliggörs, blir
mer flexibla och anpassas till de
faktiska verksamheterna på
platsen.

Byggnadshöjd

6,5 meter

Tas bort

Bestämmelsen är överflödig, då
bebyggelsens omfattning
regleras av totalhöjd och
takvinkel. Förenklar
bygglovgivning.
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Takvinkel

20-24 grader

20-24, 17-24
respektive 11-24
grader

Lägsta tillåtna takvinklar justeras
efter befintliga
huvudbyggnaders takvinklar.

Bruttoarea

e - 2 800 kvm

e - 1150 kvm

Byggrätten på Marstrand 82:23
sätts till 1150 kvm BTA, vilket
motsvarar den bruttoarea
fastigheten har utnyttjat idag.
Byggrätten på fastigheten
Marstrand 82:22 regleras på
annat sätt

Tabell 1. Tabellen visar bestämmelser som ändras eller tas bort i förslaget till planändring, jämfört med nu gällande
detaljplan.

Bestämmelsetyp

Ny bestämmelse

Kommentar

Utformning (f1)

f1 – Balkonger får kraga ut 2
meter från huvudbyggnad.

Bestämmelsen införs för att
befintliga balkonger på västra
byggnaden på Marstrand 82:22
ska tillåtas kraga ut över mark
som inte får bebyggas.

Störningsskydd (m1)

m1 – Verksamheter får inte vara
störande för omgivningen.

Bestämmelsen införs för att
minska risken för störningar för
omkringliggande bostäder.
Bestämmelsen finns för övriga
byggrätter för verksamheter i
detaljplanen.

Markmiljö (a2)

Bygglov får inte ges för
husbyggnation förrän
marksanering till nivå
motsvarande mindre känslig
markanvändning genomförts.

Bestämmelsen införs för att
säkerställa att markföroreningar
saneras om nybyggnation sker
på mark som inte tidigare redan
har sanerats.

Upplag (e2)

e2 – Upplag får anordnas.

Bestämmelsen införs för att
säkerställa möjligheten att ställa
upp båtar på ytan mellan kajen
och befintliga byggnader på
Marstrand 82:22.

Markens anordnande (n1)

n1 – Parkering får anordnas

Bestämmelsen införs för att
säkerställa möjligheten att
anordna parkering på ytan
mellan kajen och befintliga
byggnader på Marstrand 82:22.

Tabell 2. Tabellen visar bestämmelser som läggs till i förslaget till planändring, jämfört med gällande detaljplan.
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Ändrad byggrätt
Planändringen omfattar fastigheterna Marstrand 82:22 och Marstrand 82:23. Planförslaget
kommer innebära utökad byggrätt, i huvudsak för att möjliggöra att ett helt andra våningsplan
kan byggas i den västra av de två byggnaderna på Marstrand 82:22 (cirka 600 kvm BTA). Även en
mindre yta vid den östra byggnaden kommer efter förslaget till planändring att kunna bebyggas
(Cirka 170 kvm BTA). En mindre utskjutande byggrätt på norra sidan av Marstrand 82:22 justeras
för att anpassas till den befintliga byggnationen. Detta innebär att ca 20 kvm BTA tas bort, då en
mindre del av denna byggrätt i nu gällande detaljplan kan byggas i två våningsplan. Detta innebär
totalt cirka 750 kvm tillkommande bruttoarea varav 85 kvm är tillkommande byggnadsarea.
Anledningen till att fastigheten Marstrand 82:23 ingår i planläggningen är för att de båda
fastigheterna delar på samma bestämmelse om största bruttoarea. Att ändra bestämmelserna för
enbart fastigheten Marstrand 82:22 är därför olämpligt.

Figur 7. Planändringen syftar i huvudsak till att möjliggöra byggnation av ett helt andra våningsplan i byggnaden markerad
med rödstreckad linje. Planändringen kommer även att möjliggöra att ytan markerad med gulstreckad linje går att bebygga.
Ljusblå streckad linje visar var byggrätten justeras efter befintlig situation. Lila yta visar tillkommande ”prickmark” –
mark som inte får bebyggas. Vita linjer visar fastighetsgränser.

I förslaget till planändring tas bestämmelsen om största bruttoarea bort inom aktuellt område.
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På fastigheten Marstrand 82:22 utökas marken som inte får bebyggas fram till den rödmarkerade
byggnaden i figur 7. I figur 5 visas förslag till ändrad plankarta, vilken kan jämföras med den
gällande plankartan, illustrerad i figur 6. På norra sidan av fastigheten justeras byggrätten för den
mindre utstickande byggnaden, så att plankartan stämmer överens med den befintliga byggnaden.
Ingen bestämmelse om största bruttoarea, byggnadsarea eller liknande införs. Byggrätten
begränsas istället av det markområde som får bebyggas och av bestämmelser rörande totalhöjd
och takvinkel.
På fastigheten Marstrand 82:23 läggs bestämmelse in om största bruttoarea om 1150 kvm in.
Detta motsvarar den bruttoarea som fasigheten idag är bebyggd med, vilket utgör cirka 40 % av
den bruttoareabestämmelse om 2800 kvm som de två fastigheterna i gällande plan tillsammans
omfattas av. Marstrand 82:23 utgör cirka 30 % av de två aktuella fastigheternas sammanlagda
storlek.
Ändrade användnings- och egenskapsbestämmelser
Markanvändningsbestämmelserna inom det aktuella området ändras från nuvarande
”Verksamhetsområde: hamnverksamhet och kontor” till industri (J), kontor (K) och detaljhandel
(H).
Syftet med att lägga till användningsbestämmelse för detaljhandel är att ge planstöd för den typ
småskaliga handelsverksamhet som idag bedrivs i bottenvåningarna ut mot Södra Strandgatan.
Idag finns här mäklare, bageributik, vintageaffär, dykcenter och båtfirma. Bestämmelsen
detaljhandel innebär i teorin att storskalig handelsverksamhet skulle kunna etableras på platsen,
men då parkeringsytorna är begränsade kommer större butikslokaler p.g.a. detta inte kunna givas
bygglov, förutsatt att omfattande parkeringsfriköp inte genomförs.
Bestämmelsen för kontor (K) kvarstår.
Bestämmelsen för industri som i gällande plan är specificerad till ”verksamhetsområde:
hamnverksamhet”, ändras till att ange industri (J) med egenskapsbestämmelsen ”verksamheter får
inte vara störande för omgivningen” (m1). Denna egenskapsbestämmelse syftar till att tillåta
småskalig industriverksamhet av den typ som bedrivs i dagsläget och som inte innebär att
betydande olägenheter uppkommer för de närliggande bostäderna. Idag finns inom planområdet
exempelvis bageri och mikrobryggeri.
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Figur 8. Befintlig bebyggelse med exempel på den typ av småskalig handel som planändringen syftar till att göra planenlig.

På den öppna ytan mellan befintliga byggnader och kajen utökas ytan som inte får bebyggas
(”prickmark”) samtidigt som bestämmelser läggs till som möjliggör anläggande av
parkeringsplatser (n1) och upplag (e2), se figur 10. Syftet med att tillåta upplag är att göra det
möjligt att fortsätta kunna förvara båtar på platsen, på samma sätt som görs idag. I lokalerna på
Marstrand 82:22 finns verksamheter för hantering av fritidsbåtar för underhåll och reparation.
Båtarna tas upp på land med kran inom eller strax utanför planområdet och båtar korttidsförvaras
i anslutning till verksamheterna. Den eventuella avspolningen av båtarna som kan tänkas behövas
efter upptagning utförs på en spolplatta avsedd för detta, utrustad med reningsverk, utanför
planområdet. Dagvattenhanteringen inom planområdet är i sig inte utformad för att omhänderta
föroreningar eller fördröja vatten i högre grad än vad som sker idag.
En bestämmelse införs också för att tillåta befintliga balkonger på den västra byggnaden på
fastigheten Marstrand 82:22 (f1), vilka annars inte skulle bli planenliga när ytan med mark som
inte får bebyggas utökas fram till byggnadens fasad (se figur 9).
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Figur 9. Balkonger på den västra byggnaden på fastigheten Marstrand 82:22.

Parkering och trafik
I samband med bygglov ska sökanden kunna visa att behovet av parkeringsplatser är löst. Detta
behov ska i första hand lösas inom fastigheten. I de fall då detta inte går att ordna finns möjlighet
till parkeringsfriköp för 250 000 kr per bilplats (gällande taxa 2019-10-18). Se kommunens
parkeringspolicy för riktlinjer rörande antalet parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea för olika
typer av verksamheter.
Inom planområdet kommer fortsatt en stor öppen yta att finnas, på vilka parkeringsplatser är
möjliga att anordna (e2). Beroende på hur ytorna disponeras kan upp till 25 - 30 parkeringsplatser
anordnas, samtidigt som ytor finns kvar för leveranser m.m. I dagsläget upptas delar av ytan av
uppställning av båtar.
Mellan befintliga byggnader och Södra Strandgatan finns även en avlång öppen yta på vilken vid
behov cykelparkeringar kan anordnas.
Fastigheterna angörs på ”baksidan” av byggnaderna, via en lokalgata som ansluter till Södra
Strandgatan. Mängden tillkommande trafikrörelser som alstras av utökade byggrätter bedöms
vara marginell, baserat på verksamheternas typ och Marstrands karaktär som en liten kompakt
stad.
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Figur 10. På ytan markerad med rödstreckad linje införs egenskapsbestämmelser med syfte att tillåta parkeringsplatser (n1)
och uppställning av båtar (e2). En bestämmelse införs också med syfte att tillåta de balkonger som idag kragar ut från den
västra byggnaden över den markerade ytan (f1).

Markmiljö
I området finns sedan tidigare verksamheter föroreningar i marken. I samband med att den västra
byggnaden på Marstrand 82:22 uppfördes sanerades marken som byggnaden idag är placerad på.
Övrig mark inom området är inte sanerad. En bestämmelse införs (a2) med syfte att säkerställa att
marken saneras ner till nivån ”mindre känslig markanvändning”, innan bygglov ges för
nybyggnation i övriga delar av området. I figur 11 är området som bestämmelsen omfattar
markerat.
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Figur 11. Bilden visar det område som egenskapsbestämmelsen a2 omfattar (gulstreckad linje).

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år, från och med det datum planändringen vinner
laga kraft. Området som planändringen omfattar är markerat i plankartan.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån det efter 2018-01-01 gällande 6 kap. i miljöbalken, MB.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är att
endast industriverksamheter som inte är störande för omgivningen kommer att tillåtas inom det
område som planändringen omfattar. Den utökade byggrätt som planändringen prövar är också
av begränsad omfattning.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en ifylld undersökning av betydande
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
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att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om undersökningssamråd daterat
2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
Ändring av detaljplan akt nr. 901, Hedvigsholmen, Kv Verkstaden, Marstrand 74:1 m.fl.,
Kungälvs kommun.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan:
Samråd kvartal 4, 2019
Granskning kvartal 1, 2020
Antagande kvartal 2, 2020

Avtal
Plankostnadsavtal är tecknat för planändringen och planavgift tas därför inte ut i samband med
bygglov. I plankartan är området planändringen omfattar markerat.
I samband med att detaljplaneändringen antas kommer avtal skrivas med exploatören om att
kommunens dagvattenplan (KS2013/1902) och renhållningsordning (KS2015/513) ska följas.

Genomförandetid
PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också för
den fråga som ändringen avser.
Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen
avser.

17

Planbeskrivning - Granskningshandling 2020-03-26

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)
Genomförandetiden för ändringarna är 5 år från och med det datum planändringen vinner laga
kraft. Se avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. Övriga
planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar får
ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut
Inom planområdet finns följande befintliga servitut.
•

Officialservitut till förmån för Marstrand 6:7 med ändamål område för underhåll och
reparation av kaj, akt 1482-2162.1. Belastande fastighet är Marstrand 82:22.

•

Officialservitut till förmån för Marstrand 6:7 med ändamål område för tillfart vid
underhåll och reparation av kaj, akt 1482-2162.2. Belastande fastighet är Marstrand 82:22.

•

Officialservitut till förmån för Marstrand 6:7 med rätt att använda område för allmän
gäng- och cykeltrafik, akt 1482–646.1. Belastande fastigheter är Marstrand 82:22 och
82:24

•

Officialservitut till förmån för Marstrand 82:22 med rätt att använda område för utfart,
akt 1482–646.2. Belastande fastighet är Marstrand 82:24.

Parkering
I de fall då detta inte går att ordna parkering inom egen fastighet finns möjlighet till
parkeringsfriköp för 250 000 kr per bilplats enligt gällande taxa. Separat avtal om detta tecknas
med kommunen i samband med bygglovsprövningen.

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket är att återanvända
det gamla varvsområdet och skapa möjligheter som bidrar till att stimulera Marstrands fortsatta
utveckling. Föreslagna ändringar är också i överenstämmelse med gällande översiktsplan.
Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större konsekvenser jämfört med gällande
bestämmelser. Området är redan ianspråktaget som verksamhetsområde och större delen av den
utökade byggrätten sker inom befintliga byggnader. Vidare ges befintliga affärsverksamheter
tydligt planstöd, vilka bedöms bidra på ett positivt sätt till att göra Marstrand till ett mer levande
samhälle, året runt.
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MEDVERKANDE

Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor sköts
av exploateringsingenjör Erik Hallgren, mark- och exploateringsenheten. Utöver dessa har
medverkat personal från enheterna kart- och mät, trafik gata park, renhållning och va-enheten.
Avstämningar har skett med personal från enheter bygglov och miljö.
Kungälvs kommun 2020-03-26
För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
planarkitekt

Fredric Norrå
tf enhetschef plan
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