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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: 

Planhandlingar: 
• Planbeskrivning original  
• Planbeskrivning ändring (denna handling) 
• Plankarta original 
• Plankarta ändring  
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 

 
Övriga handlingar: 

• Undersökning betydande miljöpåverkan 
• Förstudie Norra Klåverön 
• Samrådsredogörelse 
• PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29. 
• Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29. 
• PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17. 
• Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17. 

 
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. 
 

http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/


  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-06-14 

   

   

                                                         4  

Handläggning 
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06. 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus på 
norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara pröva 
ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på befintliga tomter 
på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev slutsatsen att fortsätta 
planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga tomter, framförallt p.g.a. 
kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning av ytterligare fastigheter till 
reningsverket. Aktuell fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet via en samfällighet, som 
anlagt egna ledningar till Klåverön.  

Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom 
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av 
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. 
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas till 
permanentboende.  

Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.   

Syfte 
Gällande detaljplan syftar till att ”…ge underlag till ytterligare ett fritidshus…”. Enligt boverkets 
allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens 
syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av 
planbestämmelserna.  

Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för den befintliga fastigheten inom den 
befintliga detaljplanen. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den ursprungliga planens 
syfte att skapa ytterligare ett fritidshus. Detta eftersom det aktuella området ligger otillgängligt, 
vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte. Fast förbindelse 
eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. I bedömningen av lämplig byggrätt har stor 
vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets karaktär. Detta har 
inneburit att endast en mindre ökning av byggrätten föreslås. Således bedöms området fortsatt ha 
karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos permanat uppskattas fortsatt vara 
låg, även efter de planändringar som genomförs på Klåverön. 

OMRÅDESBESKRIVNING 
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster om 
Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och 
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av 
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig 
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även av 
äldre gårdar. Det aktuella planområdet omfattar endast en fastighet, där ett bostadshus är placerat 
på en ”platå”, i en bergssluttning. Området karaktäriseras av en stor del berg i dagen, med lite 
högre vegetation i östra delen, närmast Klåveröns huvudväg. 
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Figur 1. Foto tagen från huvudvägen västerut in över planområdet. 

 

 
Figur 2. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde markerad med svartstreckad 
linje. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet ansluten till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand.  

Trafik och parkering 
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. 
Grundprincipen rörande boendeparkering i Kungälvs kommun är att detta ska kunna anordnas 
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en 
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer helt 
nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter som 
redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov av ett 
helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt parkeringsfriköp att 
genomföras.  

Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som 
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot timdebitering. 
Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för 
befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.  

Geoteknik 
Marken inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av 
urberg. Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 2020 
en bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska utlåtandet 
bedömdes marken inom planområdet utgöra fastmark och inga kompletterande undersökningar 
bedömdes vara nödvändiga. 
  

 
Figur 3. Utdrag från SGU:s geokarta. Röd yta är urberg, orangea ytor är postglacial and. Svartstreckade linjen visar 
ungefärligt planområde. 
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Bergteknik 
Den bergtekniska utredningen påträffade inga block eller bergpartier som kan orsaka problem för 
detaljplaneområdet.   
 
Strandskydd 
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts av 
en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda. 
 
Räddningstjänst 
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening ska 
även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.  

Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på 
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya byggrätter 
kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer inte 
heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i 
dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte 
heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt 
kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för isbildning på havet finns, 
bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt. Sammantaget bedöms 
riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av planförslaget. 

 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
Gällande detaljplan (aktnummer 245) antogs 1993-06-17 och vann laga kraft 1993-07-14. I 
gällande detaljplan omfattas hela planområdet av kvartersmark bostad, där all kvartersmark är 
”prickmark” bortsett från cirka 80 kvm som får bebyggas. Detaljplanen är en så kallad 
frimärksplan som helt ligger inom en äldre fritidshusplan från 50-talet.  

 
Figur 4. Områdets ungefärliga placering på Klåverön. 
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Avgränsning  
Planändringen omfattar all kvartersmark för bostad, vilket innebär att hela det gällande 
planområdet ingår (gulmarkerat i figur 5). Storleken på planområdet är cirka 1450 kvm.  
 

 

Figur 5. Urklipp från gällande plankarta från 1993. 

 
Planbestämmelser 

Gällande planbestämmelser anger inom planområdet markanvändning bostad med  
- Byggnadsarea cirka 80 kvm (den area som inte är prickmark) 
- Högsta byggnadshöjd 3 meter 
- Taklutning 30 grader 
- Fasadmaterial skall utgöras av träpanel 

 
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. (Boverket, Kunskapsbanken, 2019-06-25, 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-
omfattning/) 

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 
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostad och utgår i huvudsak från hur 
större byggrätt påverkar landskapsbilden och den befintliga karaktären av fritidshusområde. 
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Plankartan och egenskapsbestämmelserna har också ändrats så att de rekommendationer som 
idag gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att 
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är 
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje 
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. 

För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt 
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis den 
befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan bedömas 
vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.  

 

 
Figur 6. Urklipp ur förslag till ändrad plankarta över planområdet.  

 

De ändringar planen föreslår, utöver ändringar i formulering och layout, är i korthet följande: 

- Ökad byggnadsarea. 

- Ökad höjd för bebyggelsen 

- Ändring av bestämmelse om takvinkel 

- Justering av mark som inte får bebyggas  
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- Införande av bestämmelse om att komplementbyggnad inte får uppföras 

- Införande av bestämmelse om minsta fastighetsstorlek 

 

 I tabellen nedan redovisas de förändringar som föreslås i planändringen. 

Originalbestämmelser Formulering ändrade 
bestämmelser 

Kommentar 

Marken får inte bebyggas Marken får inte förses med 
byggnad.  

Formuleringen ändras till den 
formulering Boverket idag 
rekommenderar. 

Högsta byggnadshöjd 3 meter  e2 - Högsta nockhöjd för 
huvudbyggnad är 5,5 meter 
räknat från medelmarknivå invid 
byggnad.  

 

Taklutning 30 grader f1 - Takvinkeln ska vara minst 14 
grader. 

Då bebyggelsens höjd 
föreslås regleras med 
nockhöjd istället för 
byggnadshöjd, sätts en 
bestämmelse om minsta 
tillåtna takvinkel istället för 
största tillåtna takvinkel.  

Fasadbeklädnad skall utföras av 
träpanel 

f2 - Fasadbeklädnad ska utföras 
av träpanel. 

Bestämmelsen kvarstår, men 
anges på plankartan med en 
bokstav med indexsiffra.  

Ny bestämmelse Formulering ny 
bestämmelse 

 

Bestämmelse som anger största 
tillåtna byggnadsarea för 
huvudbyggnad.  

e1 – Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 100 kvm.  

 

Bestämmelse om att 
komplementbyggnad inte får 
uppföras 

e3 – Komplementbyggnad får ej 
uppföras. 

Bestämmelsen införs för att 
inte komplementbyggnad ska 
kunna uppföras.  

Bestämmelse om minsta 
fastighetsstorlek.  

d1 – Minsta fastighetsstorlek är 
1000 kvm. 

Bestämmelsen inför då det 
inte bedöms lämpligt att 
stycka av fastigheten.  

 

Byggnadsarea 
Bestämmelsen om största byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås ändras från ca 80 kvm till 100 
kvm. En egenskapsbestämmelse läggs in som reglerar byggnadsarea (e1) istället för att med 
”prickmark” reglera exakt plats för huvudbyggnaden.  

Bebyggelsens höjd 
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom 
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av 
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar beroende 
på byggnadens utformning och takvinkel. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. Till 
bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad. Detta 
för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän plats har invid 
tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och 



  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-06-14 

   

   

                                                         11  

byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats 
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på tomten annars kan få stor påverkan på hur hög en 
byggnad i slutändan kan bli. 

 

Takvinkel 
Bestämmelsen om takvinkel föreslås ändras från att ange exakt 30 grader till att ange att 
takvinkeln ska vara minst 14 grader (f1). Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med 
nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel 
istället för en exakt tillåten takvinkel. Minsta tillåtna takvinkel föreslås vara 14. En taklutning på 
minst 14 grader möjliggör bebyggelse med relativt flacka tak, som karaktäriserar många 
sommarstugeområden från 1950-60 talen. Eftersom det inte finns någon gräns för högsta tillåtna 
takvinkel möjliggörs även brantare taklutningar. 

Mark som inte får bebyggas 
Bestämmelsen om ”prickmark” ändras till att överensstämma med dagens (år 2021) 
rekommenderade formulering i boverkets planbestämmelsekatalog – från ”marken får inte 
bebyggas” till ”marken får inte förses med byggnad”. Prickmarkens omfattning minskas också för 
att möjliggöra en friare placering av huvudbyggnaden.  

 
Figur 7. Den rödmarkerade ytan omfattar det område där mark som inte får bebyggas tagits bort.   

 
1 Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom 
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.  



  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-06-14 

   

   

                                                         12  

Fasadmaterial 
Bestämmelsen om att fasadmaterial ska utgöras av träpanel får beteckningen får beteckningen f2 - 
Fasadbeklädnad ska utföras av träpanel.  

Bestämmelse om komplementbyggnad  
En bestämmelse införs som hindrar att komplementbyggnader uppförs. Detta då platsen inte 
bedöms tåla det stora antal byggnader som annars skulle kunna placeras på tomten. Utöver den 
huvudbyggnad detaljplanen tillåter finns även möjlighet att uppföra attefallshus och friggebod.   

Fastighetsstorlek 
En bestämmelse om att minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm införs. Syftet med denna 
bestämmelse är att hindra att fastigheten planområdet omfattar inte ska kunna styckas i två. Detta 
då det inte bedöms lämpligt att ett nytt bostadshus uppförs på platsen med hänsyn till 
planområdets/fastighetens nuvarande storlek, platsens karaktär och landskapsbild. Denna 
bedömning stärks med grund i de möjligheter till byggnation genom bygglovbefriade åtgärder, 
såsom friggebod och attefallshus, vilket skulle kunna leda till att platsen blir extremt tätbebyggd.  

 

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING 

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna 
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar. 

Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är att 
den utökade byggrätt som planändringen syftar till är så pass begränsad, att betydande 
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.  

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 
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. 245, del av Klåverön 3:4 för fastigheten Klåverön 3:51, Kungälvs 
kommun.  

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.  

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidplan: 

Samråd kvartal 2, 2020 
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Granskning kvartal 2, 2021 

Antagande kvartal 4, 2021. 

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. 

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 

Fastigheten är i privat ägo. Eftersom föreslagna ändringar endast påverkar byggrätten inom 
befintlig fastighet krävs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra 
detaljplaneändringen.  

Ekonomiska frågor 
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i 
samband med att bygglov beviljas för fastigheten som genom planändringen får utökad högsta 
tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa.  

Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på fastigheten som får ökade byggrätter. 

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på 
Marstrand. 

Trafik och parkering 
På Klåverön finns endast mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte. 
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De 
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats 
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att 
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintlig fastighet bedöms påverkan på trafik 
och parkering vara försumbar. 

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING 
Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa 
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större 
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konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för 
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor sköts 
av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar har skett 
med personal från enheter bygglov och miljö.  

 

 

Kungälvs kommun 2021-06-14 

För Samhälle och utveckling 
 
 
 
Viktor Heineson   Henrik Johansson 
Planarkitekt    Enhetschef Plan 

 

 


	INFORMATION
	Inledning och Bakgrund
	OMRÅDESBESKRIVNING
	FÖRUTSÄTTNINGAR
	Gällande detaljplan
	Förslag till ändring
	Byggnadsarea
	Bebyggelsens höjd
	Takvinkel
	Mark som inte får bebyggas
	Fasadmaterial
	Bestämmelse om komplementbyggnad
	Fastighetsstorlek

	Konsekvenser och bedömning
	Undersökning av betydande miljöpåverkan

	Genomförandebeskrivning
	Samlad bedömning/sammanfattning
	MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

