
 PROTOKOLL 1(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

 
 
Plats och tid: Bäcken, torsdag den 26 augusti kl 14:00 
 
Ledamöter Thor Lindgren, s  ordförande 
 Rutger Nyström, s, ers för Henry Larsson, s (anmäler jäv §55)  
 Kurt Nordqvist, s, ers för Staffan Bergman, s   
 Karl-Erik Sjöberg, s, ers för Lars Gunnar Näsström, s 
 Ulf Lundberg, v 
 Esbjörn Henriksson, fp 
 Magnus Sandin, c 
    
 
Övriga Ingrid Karlsson Miljö- och byggchef 
 Annika Lindström Byggnadsinspektör 
 Therese Nilsson Miljöinspektör 
 Daniel Nordstöm Karttekniker 
 Margareta Lundberg Sekreterare 
 
Utses att justera Karl-Erik Sjöberg 
 
Justeringens plats och dag Kommunförvaltningen, torsdag 26 augusti 2010 
 
Underskrifter    sekreterare _________________________________ paragrafer 
 Margareta Lundberg   47-55 
 
                         ordförande   _________________________________ 
 Thor Lindgren 
 
                         justerande  _________________________________ 
 Karl-Erik Sjöberg 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ANSLAGSBEVIS 
                           Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun 
Sammanträdesdatum  2010-08-26 
 
Protokollet anslaget 2010-09-03 
 
Förvaringsplats Kommunkansliets arkiv 
för protokollet  
 
Underskrift ____________________________ 
 Margareta Lundberg 



 PROTOKOLL 2(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 47  Dnr 50/10 - 200 
 
 DELGIVNINGAR 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

- Smittskyddsinstitutet – rapport 
- Miljörådet – miljömålen 
- Regeringskansliet – biologisk mångfald en global, nationell och lokal miljöfrå-

ga 
- Älvsbyns kommun – ändring av detaljplan Altuna industriområde avs gods-

terminal 
- Älvsbyns Kommun – riktlinjer för nyttjande av kommunen mark för anläg-

gande av ytjordvärme eller bergvärme 
- Transportstyrelsen – utvärdering av nya hastighetsgränser 
- Älvsbyns Kommun – bokslut och årsredovisning för vht året 2009 
- Livsmedelsverket – provtagning och rutiner för kontroll av cesium vid slakt  
- Länsstyrelsen – plan för länsstyrelsens tillsyn- och uppföljningsbesök 2010-

2012 
- MSB – ansvar vid naturolycka 
- MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forskning) – årsrapport 2009 
- Länsstyrelsen – bildande av 4 naturreservat i Älvsbyns Kommun 
- Länsstyrelsen – bildande av naturreservatet Enstakaberget i Älvsbyns Kom-

mun 
- Länsstyrelsen – bildande av naturreservatet Globerget i Jokkmokks och Älvs-

byns Kommun 
- Länsstyrelsen – bildande av naturreservatet Gårdliden i Älvsbyns Kommun 
- Länsstyrelsen – bildande av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns Kom-

mun 
- Försvarsmakten – försvarsmaktens hantering av sk blankettremisser för vind-

kraftsprojekt 
- PM – intern revision inom livsmedel i fyrkanten år 2009 
- Region Västerbotten o Kommunförbundet – slutrapport ang vattensamver-

kan i Norr, från ide till verklighet 
 

  
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av delgivningarna 
 



 PROTOKOLL 3(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 48  Dnr 52/10 – 200 
 
 DELEGATIONSRAPPORT 
 
 Handlingar i ärendet: 
 
 
 Miljö- och byggnämnden, yttranden och delegationsbeslut 
 
 
  
 BESLUT 
 
 Att godkänna redovisningen av delegationsrapporten 
 
 



 PROTOKOLL 4(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 49  Dnr 51/10 – 400 
 
 TILLSYNS- OCH INSPEKTIONSRAPPORT 
 
 Handlingar i ärendet: 
 

Miljö- och byggkontoret har under tiden 2010-05-18----2010-08-02 besökt följan-
de verksamheter. 
 
 
 
BESLUT 
 
Att godkänna redovisningen av tillsyns- och inspektionsrapporten 

 



 PROTOKOLL 5(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 MYN § 50  Dnr 53/10 – 230 
 

VISTHEDEN 1:9 – BYGGLOV FÖR ÄNDRAD ANVÄNDNING AV 
BOSTADSHUS 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för sommarcafé mellan 1 maj till 30 september årligen 

 
Att bevilja bygglov för samlingslokal i bostadshuset samt del av komplement-
byggnaden 

 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostad till sommarcafé/ sam-
lingslokal har inkommit till myndighetsnämnden. I en del av en komplement-
byggnad kommer också en samlingslokal för ungdomar att inredas. 
 
Bakgrund 
För den aktuella fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1954, och enligt detta do-
kument framgår att den fastställda användningen är bostadshus. 

 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § får bygglov lämnas till åtgärder som inne-
bär mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är 
förenliga med syftet med planen. I det här fallet görs bedömningen att åtgärden 
att ändra användningen från bostad till samlingslokal inte kan anses vara en sådan 
mindre avvikelse att bygglov kan beviljas i dagsläget. Däremot bör detaljplanen 
ändras för den nya verksamheten. Tidsbegränsat lov för tillfällig åtgärd får inte 
beviljas i avvaktan på detaljplaneändring. 

 
Däremot kan bygglov för sommarcafé beviljas i strid mot detaljplanens bestäm-
melser, i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 14 a §, då åtgärden är av sä-
songskaraktär. Villkoret är att verksamheten avvecklas efter varje säsong. 
 
Myndighetsnämnden bedömer att åtgärden överensstämmer med syftet i gällande 
detaljplan och att den är en mindre avvikelse från detaljplanens bestämmelser.  
 

 
Handläggningsavgift 2 160 kronor  (Avgiften faktureras)  

 



 PROTOKOLL 6(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 51 Dnr 54/10 – 231 
 
FLUGAN 15 – NYBYGGNAD AV GARAGE 
 
xxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för nybyggnad av garage 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnation av garage om 40,6 kvm på fastigheten Flugan 15 i 
Älvsbyns kommun. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1976-10-05, med bestämmelser fast-
ställda 1965-12-15. Planbestämmelser: BF I; bostadsändamål, friliggande byggna-
der, maximalt en våning. 
 
Byggnationen strider mot gällande detaljplan på så vis att garaget placeras på 
punktprickad mark, 1 m från tomtgräns. Angränsande fastighet ägs av Älvsbyns 
kommun. 
Omgivande grannar har gett sitt medgivande. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Den punktprickade marken i fastighetens västra del uppgår till 6 meter, då tanken 
var att dra en väg mellan Bigatan och Altunavägen, då detaljplanen upprättades. 
Denna väg har dock inte blivit byggd och under årens lopp har marken fyllts upp 
och används som grönområde. Detta innebär att någon väg inte kommer att byg-
gas under överskådlig tid och därmed har punktprickningens nytta gått förlorad.  
 
Sökanden motiverar placeringen av garaget med att det inte ska hamna mitt för 
fönstren i bostadshuset. 
 
Avvikelserna i gällande detaljplan bedöms som mindre och bygglov bör kunna 
beviljas i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 11 §. 

Upplysningar 

Innan byggnadsarbetena får påbörjas ska bygganmälan med namngiven kvalitets-
ansvarig inlämnas till myndighetsnämnden. Blankett bifogas. 

  
Anmälan ska göras till myndighetsnämnden när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 

 
(forts) 



 PROTOKOLL 7(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  
 

MYN § 51 Dnr 54/10 – 231  (forts) 
 
FLUGAN 15 – NYBYGGNAD AV GARAGE 
 
xxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

 
Bygglov upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 

 
 

Handläggningsavgift 3 168 kronor  (Avgiften faktureras)  
 
 

Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrel-
sen i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  
ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överkla-
gas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange varför beslutet 
är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 
 
 



 PROTOKOLL 8(14) 
 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
MYN § 52 Dnr 55/10 – 233 
 
SVALAN 8 – TILLBYGGNAD AV AFFÄRSLOKAL 

 
Alen Invest, Box 73, 942 22  Älvsbyn 
 
 
BESLUT 
Att bevilja bygglov för tillbyggnad av affärslokal 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal (ICA) om 149 kvm har in-
kommit till myndighetsnämnden. 
 
Bakgrund 
För fastigheten gäller detaljplan, fastställd 1985-12-09. Planbestämmelse: H, I = 
Handelsändamål, högst en våning. 

 
Åtgärden strider mot bestämmelserna i gällande detaljplan på så vis att tillbyggna-
den placeras på punktprickad mark, dvs mark som inte får bebyggas. 
 
De parkeringsplatser som tas i anspråk vid byggnationen är avsedda för personal, 
som får nya platser med annan placering. 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Avvikelsen från bestämmelserna i gällande detaljplan bedöms som mindre och 
bör godtas.  
 
Beredningens förslag till beslut 
Att bevilja bygglov för tillbyggnad av affärslokal 

 
Handläggningsavgift 6 336 kronor  (Avgiften faktureras)  

 
Upplysningar 
Anmälan om ny kvalitetsansvarig ska inlämnas till myndighetsnämnden innan 
byggnadsarbetena påbörjas. 
 
Byggherren ansvarar för att dagvattenledningar inte skadas vid byggnationen. 
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
 
Anmälan skall göras till myndighetsnämnden när: 
� Arbetet påbörjas 
� Arbetet färdigställts 

 
Byggsamråd krävs ej. Om samråd ändå önskas, kontakta byggnadsinspektören. 
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 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

MYN § 53 Dnr 56/10 - 512 
 
FÖRSLAG OM FÖRLÄNGNING AV GC-VÄG 
 
Jan-Åke Janze, Råggatan 21, 942 35  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt Älvsbyns Energi 
AB att utreda möjligheten att bygga en gång- och cykelväg längs den aktuella 
sträckan och att man samordnar detta med bygget av godsterminalen. 
 
 

 
Handlingar i ärendet: 
1. E-postmeddelande från Jan-Åke Janze  
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Åke Janze har inkommit med ett förslag att förlänga gång- och cykelvägen 
från Älvsbyhus fram till Polarbröds anläggning på Altuna industriområde. 

 
Gång- och cykelvägen som går från Altunavägen slutar idag vid Älvsbyhus. Det 
är många som går eller cyklar till jobbet av de som arbetar i området. Det före-
kommer gång- och cykeltrafik på den aktuella gatan av fritidstrafikanter. Idag 
finns ingen separation av bilar från oskyddade trafikanter vilket innebär en säker-
hetsrisk.  
 
Infrastrukturen för gång- och cykeltrafiken är inte till fullo utbyggd i Älvsbyn, vil-
ket försvårar för den som väljer ett långsiktigt hållbart sätt att färdas korta sträck-
or. Korta resor med bil innebär en stor belastning på miljön. Främst påverkas 
kvaliteten på luften men biltrafiken ger även upphov till buller. Att cykla eller 
promenera är miljömässigt fördelaktigt och ger dessutom en hälsomässig fördel 
under förutsättning att det kan ske längs en säker väg. 

 
Beredningens förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt Älvsbyns Energi 
AB att utreda möjligheten att bygga en gång- och cykelväg längs den aktuella 
sträckan. 
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 2010-08-26 
MYNDIGHETSNÄMNDEN 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
MYN § 54 Dnr 57/10 - 269 
 
NYSTRAND 2:3 – SKRED OCH BEHOV AV SLÄNTSTABILISERING 

 
xxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar uppdra åt Miljö- och byggchefen Ingrid Karlsson 
att kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Vägverket.  

 
 
Handlingar i ärendet: 
Foton från fastigheten 
 
Ärendebeskrivning 
Xxxxx xxxxxxxx kontaktade miljö- och byggkontoret med anledning av att ett ras 
har skett på fastigheten under våren. Miljö- och byggchefen besökte platsen till-
sammans med Ulf Nilsson från räddningstjänsten. Raset når nästan ända fram till 
vägen till fastigheten. Familjen xxxxxxxx befarar att vägen kan vara i fara och är 
även oroliga för husen på fastigheten. 

Miljö- och byggkontorets synpunkter / bedömning 

Det var förhållandevis högt vattenstånd i älven vid besöket och det har bildats en 
eda som gör att älven äter sig in i slänten. I den öppna raskanten kan man se att 
materialet är silt eller sand, det vill säga ganska finkornigt material. Flera träd på 
platsen lutar ut mot älven vilket tyder på att det är fråga om erosion på grund av 
älven. 
 
Miljö- och byggkontoret bedömer att det bör göras en geoteknisk undersökning 
på platsen för att få kunskap om vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för 
att rädda vägen till husen och även i förlängningen byggnaderna och Nystrands-
vägen.  
 
Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt 
att inte orsaka olyckor. I första hand vilar det på den enskilde att själv vidta och 
bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka in-
träffar eller det finns en överhängande fara för en olycka och den enskilde själv 
eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets 
skyldighet att ingripa om det framstår som rimligt att samhället ska göra det. 

  
Kommunen har bland annat ansvar för den fysiska planeringen och för rädd-
ningstjänst. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 3 kapitlet 3 §) ska kommu-
nen ta fram handlingsprogram för skydd mot olyckor och räddningstjänstens 
operativa verksamhet.      

(forts) 
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MYN § 54 Dnr 57/10 – 269  (forts) 
 
NYSTRAND 2:3 – SKRED OCH BEHOV AV SLÄNTSTABILISERING 

 
xxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

 
 
 
Detta gäller även för naturolyckor. I programmet ska anges målet för kommu-
nens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 
leda till räddningsinsatser. Där ska också anges hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och hur den planeras.  
  
Staten och myndigheter utarbetar lagstiftningar, stödjer med underlag, bidrag 
och ersättningar. 
För åtgärder i områden där ras och skred riskerar inträffa finns det möjlighet för 
kommunen att söka bidrag. Ansökan handläggs av myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap som prioriterar hur dessa pengar fördelas. Tidigare har upp 
till 80 % av kostnaden täckts av bidrag men det diskuteras att sänka bidragens 
storlek i framtiden. 

 
Beredningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas öppet för diskussion. 
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MYN § 55 58/10 – 424 
 
ÄLVSBYN 25:94 - ÖVERSKRIDANDE AV VILLKOR 

 
Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36  ÄLVSBYN 
 
 
BESLUT 
Myndighetsnämnden beslutar att lämna detta ärende vidare till Polismyndigheten 
i Norrbotten, Ekobrottsenheten, Box 501 35 Luleå. 
 

 
Sammanfattning 
I miljörapport 2009 gällande Älvsbyns avloppsreningsverk kunde Miljö- och 
byggkontoret konstatera att Älvsbyns Energi brutit mot ett villkor i tillståndet. 
Enligt miljöbalken (1998:808) ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser av 
bestämmelser i balken eller föreskrifter till polis- eller åklagarmyndigheten om 
det finns misstanke om brott. 
 
Ärendebeskrivning 
Misstanke om otillåten miljöverksamhet genom att bryta mot ett villkor i 
tillstånd enligt miljöbalken för Älvsbyns avloppsreningsverk. Tillståndet 
är beslutat 2008-05-29.  
 
Verksamhetsutövare är Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36 
Älvsbyn, VD Jan Sipola, organisationsnummer 556216-7451. 
 
Bakgrund 
Älvsbyns avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Älvsbyn 25:94. 
Utsläpp av renat avloppsvatten leds till Pite älv. 
 
Tillstånd enligt miljöbalken för Älvsbyns avloppsreningsverk finns i be-
slut daterat 2008-05-29. Länsstyrelsen i norrbottens län är tillståndsmyn-
dighet. Myndighetsnämnden i Älvsbyns kommun är tillsynsmyndighet. 
 
I tillståndet i villkor 2 står det att ”Reduktionen av syreförbrukande äm-
nen i det behandlade avloppsvattnet, mätt som biologiskt nedbrytbara 
ämnen (BOD7) ska uppgå till minst 70 %, mätt som angivet i bilaga 2 i 
Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1994:7) om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse. Prover för analys av inkommande vatten ska tas före 
sandfånget och prover för analys av utgående vatten ska tas i utlopps-
ledning före utsläpp till recipienten.” 
 

 
     (forts) 
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MYN § 55 58/10 – 424  (forts) 
 
ÄLVSBYN 25:94 - ÖVERSKRIDANDE AV VILLKOR 

 
Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36  ÄLVSBYN 
 
Mätning av BOD7 har gjorts vid 25 tillfällen under 2009 enligt miljörapporten 
för 2009. Enligt SNFS 1994:7 får tre prover vara underkända (vid 17-28 tagna 
prover under ett år) för att det ändå ska vara acceptabelt. För BOD7 var 10 av 
25 prover underkända. I miljörapporten uppger Älvsbyns Energi att ”Resultatet 
från ett av de utgående proverna (2009-03-12) är troligtvis ett värde som är fel 
inmatat från laboratoriumet. Värdet avviker så pass mycket att det ej tas med 
som ett underkänt prov.”  
 
 
Älvsbyns Energi erhöll anstånd från tillsynsmyndigheten med en månad att läm-
na in miljörapporten, dvs miljörapporten skulle lämnas in senast den 30 april 
2010. Rapporten inkom till myndighetsnämnden den 29 april 2010. 
 
Miljö- och byggkontoret har i delegationsbeslut 2010-06-07 begärt in komplette-
rande uppgifter. De uppgifter Miljö- och byggkontoret vill ha in gäller varför vill-
koret inte kunnat hållas samt uppgifter om vilka åtgärder bolaget vidtar/vidtagit 
för att förhindra att det händer igen.  
 
Enligt 26 kap 2 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten anmäla överträdelse av be-
stämmelser i balken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till 
polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 
 
Den som bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd som gäller för 
verksamheten kan dömas för otillåten verksamhet till böter eller fängelse i högst 
två år enligt 29 kap 2 § 2 punkten miljöbalken. 
 
Ytterligare information kan lämnas av Therese Nilsson på telefonnum-
mer 0929-171 78 eller 070-360 71 78. 
 
 
 
Miljö- och byggkontorets synpunkter/bedömning 
Det är inte tillsynsmyndigheten som ska göra någon bedömning utan endast kon-
statera om det finns misstanke om brott eller inte. Miljö- och byggkontoret anser 
att det finns misstanke om brott eftersom Älvsbyns Energi har brutit mot ett vill-
kor i tillståndet och att åtalsanmälan därmed ska skickas in till Polismyndigheten. 
 
  (forts) 
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MYN § 55 58/10 – 424  (forts) 
 
ÄLVSBYN 25:94 - ÖVERSKRIDANDE AV VILLKOR 

 
Älvsbyns Energi AB, Betonggatan 13, 942 36  ÄLVSBYN 
    

 
Bilagor: 
1. Tillstånd enligt miljöbalken, beslut från länsstyrelsen 2008-05-29 
2. Miljörapport för Älvsbyns ARV, instämplad 2010-04-29 
3. Delegationsbeslut 2010-06-07, Granskning av miljörapport (begäran 

om kompletteringar) 
4. Utdrag från Eurofins, analyser 2009, BOD7 
5. Kompletterande uppgifter till 2009 års miljörapport, instämplad 

2010-06-30 
 
 
 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut skall skriva till Länsstyrel-
sen i Luleå. Skrivelsen skall lämnas till Myndighetsnämnden, 942 85  
ÄLVSBYN. 
 
Överklagandet skall ha inkommit till myndighetsnämnden inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen skall ange det beslut som överkla-
gas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni skall också ange varför beslutet 
är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till stöd för Er talan. 
 
 


