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Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll för 2020.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2020-02-17 § 13 internkontrollplan 2020 för bygg- 
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Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport tillsammans med en åtgärdsrapport 
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Uppföljning internkontroll 

Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner. 
 
Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: Delegationsbeslut 

Anmälan till nämnd 

Granskningens genomförande 

1. Delegationsbeslut som fattats i brytpunkten mellan listorna till nämnden togs ut och kontrollera-
des att de fanns med på listan som rapporterades till nämnden. 

2. Alla utgående yttranden som inte var interna (till bygglov) söktes fram och kontrollerades mot 
delegationslistan till nämnden. 

3. 20 stycken slumpvis utvalda delegationsbeslut togs fram och kontrollerades att de var med på lis-
torna till nämnden. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

1. Av 9 granskade beslut var alla med på listorna till nämnden. 

2. Av 4 stycken yttranden var endast 2 stycken med på listan till nämnden, varav ett ordförandebe-
slut. 

Rutin för hur man skriver yttranden i Ecos2 behöver ses över och gås igenom med handläggarna. 
Om ett ordförandebeslut läggs in som upprättad handling, syns det inte att det är ett beslut och 
kommer ej med i urvalet, dessa behöver handläggarna flagga för att de ska med på listan med dele-
gationsbeslut till nämnd. 

3. Av de 20 stycken slumpvis utvalda delegationsbesluten så var alla med på listorna till nämnden. 

Granskning 2 

1. 10 kontrollerade beslut under brytpunkten mellan listorna var alla med till nämndens lista. 

2. Av 13 yttranden under året var 11 med på listan till nämnden, ett ordförandebeslut och ett vanligt 
yttrande var ej med. 

3. Alla delegationsbeslut från Ecos 1 kontrollerades, 12 stycken, varav 11 av dessa var med på DB lis-
tan till nämnden, 8 slumpvis utvalda beslut från Ecos2 var med på listan. 

Åtgärd Status 

Rutinändring: Anmälningslistan för fattade delegat-
ionsbeslut tas istället fram till och med föregående 
dag så att beslut som fattats senare på samma dag 
som uttaget inte riskerar att missas. 

 Avslutad 

Rutin för hur man skriver yttranden i Ecos2 behö-
ver ses över och gås igenom med handläggarna. 
Om ett ordförandebeslut läggs in som upprättad 
handling, syns ej att det är ett beslut och kommer 
ej med i urvalet, dessa behöver handläggarna 

 Avslutad 
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Åtgärd Status 

flagga för att de ska med på listan med delegations-
beslut till nämnd. 

Kommentar 

Rutin upprättad. 

Process/rutin: Tillstånd/anmälan/registrering miljö  

Fakturering  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

10 stycken ärenden gällande avloppstillstånd, 10 stycken ärenden gällande värmepumpstillstånd 
och 10 stycken ärenden gällande livsmedelsregistreringar valdes ut slumpvis. 

Granskning 2 

10 stycken ärenden gällande livsmedelsregistreringar granskades, alla värmepumpsärenden. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Av de granskade ärendena hade alla utom ett fakturerats. Det var ett bergvärmeärende, ärendet var 
ej avslutat än men beslut och fakturering bör ske samtidigt eller nära inpå varandra. 

Granskning 2  

Av de 10 ärenden gällande livsmedelsregistreringar var 8 fakturerade, 1 var avslutat och ej fakture-
rat, och ett var pågående fortfarande beslut var fattat i ärendet men ej fakturerat än. 

Samtliga ärenden gällande ansökan om värmepumpsanläggning granskades, 28 stycken, 26 var fak-
turerade, 1 ej beslutat, 1 ej fakturerat men ej avslutat än. 

Process/rutin: Hantera överklagan, miljö  

Uppföljning av beslut eller dom 

Granskningens genomförande 

Beslut från överprövande myndighet söktes ut för perioden. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Under perioden har 10 beslut från överprövande myndighet inkommit. Av de 10 besluten avslogs 5 
överklagningar, 3 avslogs delvis med ändrade punkter i besluten och 2 stycken upphävdes. 

Granskning 2 

15 beslut från överprövande myndighet har inkommit under 2020, 5 upphävs/återförvisas, 5 avslås, 
2 bifall, 2 delvis bifall med ändringar, 1 ändrat. 
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Åtgärd Status 

Rutin för hur vi tillser att beslutet följs upp och 
hanteras i enlighet med beslut. 

 Ej påbörjad 

Process/rutin: Miljöledningssystem  

Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar miljöarbetet och tar 

hand om slutsatser från intern respektive extern miljörevision, 2 

ggr/år (vår och höst).  

Granskningens genomförande 

Den interna miljörevisionen 2019, som omhändertogs i början av innevarande år, samt den externa 
och interna miljörevision som genomförts under 2020 omfattade inte BMN:s verksamhetsområde 
och rapportering till ledningsgrupp har därför inte varit relevant. Rapportering sker dock alltid till 
kommunens ledningsgrupp samt till de verksamheter som varit föremål för miljörevision. 

Granskningens utfall 

Vid den interna miljörevisionen 2019 framkom brister i egenkontroll som följer av tillsyn enligt mil-
jöbalken inom BUF:s och SOC:s verksamheter. Ledningsgruppen tillstyrkte i våras att bristerna åt-
gärdas genom ett samarbetsprojekt mellan berörda förvaltningar och miljöavdelningen under led-
ning av kommunens miljöstrateg. Framtagande av stöd och verktyg för egenkontroll enligt miljöbal-
ken har fått skutas på till 2021 på grund av omprioriterar utifrån Corona och införs som aktivitet i 
genomförandeplan. 

Process/rutin: Förhandsbesked  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

Lista över beslutade förhandsbesked söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ären-
den kontrollerades om grannar blivit hörda i rätt utsträckning. Har tillräckligt många grannar blivit 
hörda? Har eventuella svarsyttranden tagits med i beslutet. 

Granskning 2 

Lista över beslutade förhandsbesked söktes ut för perioden 2020-08-14 tom 2020-11-10. Samtliga 
ärenden kontrollerades om grannar blivit hörda i rätt utsträckning. Har tillräckligt många grannar 
blivit hörda? Har eventuella svarsyttranden tagits med i beslutet. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

15 ärenden granskade, alla utan anmärkning. 

Granskning 2 

4 ärenden granskade, alla utan anmärkning. 
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Process/rutin: Bygglov skede 1  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

Lista över beslutade ärenden söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ärenden kon-
trollerades om ärendena har hanterats rätt och ärendet skickats till rätt remissinstans. 

Granskning 2 

Lista över beslutade ärenden söktes ut för perioden 2020-08-13 tom 2020-11-10. 10 ärenden kon-
trollerades om ärendena har hanterats rätt och ärendet skickats till rätt remissinstans. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskning har utförts och samtliga ärenden var utan anmärkning. 

Granskning 2 

10 ärenden granskade samtliga utan anmärkning. 

Grannhörande  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

Lista över beslutade ärenden söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ärenden kon-
trollerades om grannar hade hörts på rätt sätt. 

Granskning 2 

Lista över beslutade ärenden söktes ut för perioden 2020-08-13 tom 2020-11-10. 10 ärenden kon-
trollerades om grannar hade hörts på rätt sätt. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskning har utförts och samtliga ärenden var utan anmärkning. 

Granskning 2 

10 ärenden granskade, endast en saknade remiss till grannar - men ärendet var bedömt planenligt. 
Övriga ärenden utan anmärkning. 

Hantering av inkommande överklagan  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

Lista över alla inkomna överklagade ärenden söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 
ärenden kontrollerades om överklagandet har hanterats rätt till Länsstyrelsen. Har rätt dokument 
bifogats? Har rättidsprövningen gjorts på ett korrekt sätt? 
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Granskning 2 

Lista över alla inkomna överklagade ärenden söktes ut för perioden 2020-08-13 tom 2020-11-10. 7 
ärenden kontrollerades om överklagandet har hanterats rätt till Länsstyrelsen. Har rätt dokument 
bifogats? Har rättidsprövningen gjorts på ett korrekt sätt? 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Vid granskning konstaterades 4 olika ärenden med avvikelser gällande överklagandeprocessen. 

Ett ärende avviker genom att rättidsprövningen inte gjorts skyndsamt (förflutit 29 dagar från an-
komst till rättidsprövningen gjordes). Därmed har processen dragits ut onödigt länge. Orsak till 
detta var att överklagan inte kommit avdelningen till känna, utan fastnat i kommunens receptions-
tjänst/internpost. 

I ett av ärendena har vi godkänt rättidsprövningen, trots att tiden gått ut? De övriga två har avvi-
kelse kring expedieringen som föranlett att vi har godkänt rättidsprövningen trots att sista datumet 
förflutit. 

Granskning 2 

Vid granskning framkom att 6 ärenden hade överklagan inkommit i rätt tid och endast ett ärende 
hade inkommit för sent. 

Ett ärende hade sänts till Länsstyrelsen via E-post (vilket vi inte ska göra pga att vår e-post inte är 
krypterad, 2019-516). Vi ska använda filskick. 

Övriga ärenden var utan anmärkning. 

Åtgärd Status 

Översyn av rutin pågår  Avslutad 

Kommentar 

Under hösten 2020 har vi arbetat med att uppdatera rutiner gällande expediering. 

Följande åtgärder har vidtagits: 

 Rutinen är uppdaterad efter de erfarenheter vi har fått i stickprovskontroller. 

 Koordinatorer är informerade om det nya arbetssättet. 

  

I och med ovanstående anser vi att denna uppgift kan anses vara slutförd. 

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i enlighet med förvalt-

ningens förslag till beslut.  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden inom innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden inom innevarande period fanns att kontrollera. 
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Process/rutin: Rivningslov  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Grannhörande  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med grannhörande under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Underlag till tjänsteskrivelse kommuniceras till sökande och syn-

punkter registreras i ärendet  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med underlag till tjänsteärenden under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i enlighet med förslag 

till beslut  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 
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Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med nämndbeslut under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Process/rutin: Marklov  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Grannhörande  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med grannhörande under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 

Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i enlighet med förslag 

till beslut  

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Inga ärenden med nämndbeslut under innevarande period fanns att kontrollera. 

Granskning 2 
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Inga ärenden med interna eller externa remisser under innevarande period fanns att kontrollera. 

Process/rutin: Anmälan enligt plan- och byggförordningen, 

PBF  

Registrering av inkommande handlingar inför samråd  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

Lista över slutbesked söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. 10 ärenden kontrollerades 
om huruvida slutbeskedet har expedierats till både sökande och kontrollansvarig? Finns rätt hand-
lingar kopplade på händelsen? Har ärendet avslutats på korrekt sätt, ändrad status? 

Granskning 2 

Lista över slutbesked söktes ut för perioden 2020-08-13 tom 2020-11-10. 10 ärenden kontrollerades 
om huruvida slutbeskedet har expedierats till både sökande och kontrollansvarig? Finns rätt hand-
lingar kopplade på händelsen? Har ärendet avslutats på korrekt sätt, ändrad status? 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2020-08-14 

Jag singlade slant om 1:a & 2:a halvan av alfabetet & valt ut 5 första bokstäverna. Dessa blev i ord-
ningen n, o, p, q, r och skulle utifrån den första bokstaven kontrollera ärenden, behövdes mer fyller 
jag på med nästa bokstav (som fastighetsbeteckningen börjar på).  

Resultat: 

Inget ärende har avslutas rätt (8st), 2 har interimistiskt, alla handlingar enligt rutiner har kopplats. 
Debitering är ok. Oklart om ärende 2012-86 & 2012-718 har expedierats & till KA. Ärende 2019-441 
felkod som lov, det är anmälan enligt PBL. 

Sammanfattning: 

Rutiner för avslut behöver följas upp samt 10 % felkod. 

2/10 eventuellt fel vid expediering och information om att KA ska ha kopia på beslutet. Dock lite 
oklart om vi verkligen behöver skicka till KA. Om inte så har det gjorts rätt. 

Granskning 2 2020-12-02 

10 ärenden granskade. Ett av ärendena saknade en komplettförklaring, ett av ärendena innehåll ett 
nekat startbesked. I de ärenden där kontrollansvarig fanns registrerad, hade beslutet även skickats 
till hen. I av de ärenden som kontrollerades hade samtliga ärenden rätt kopplade dokument till be-
slutet. Resultatet av kontrollen innebar att samtliga ärenden var utan anmärkning. 

Process/rutin: Strandskydd  

Remiss internt eller externt till exempel till kulturförvaltningen, miljö-

avdelningen eller Länsstyrelsen  

Granskningens utfall 

Granskning 1 
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Endast 2 ärenden under perioden varav ett var avvisat. 

Inga uppenbara brister har uppdagats. De remissinstanser som ska ha skickats har remitterats. 

Granskning 2 

Endast 3 ärenden under perioden varav ett var avvisat. 

Inga uppenbara brister har uppdagats. De remissinstanser som ska ha remisser har skickats. 

Process/rutin: OVK, obligatorisk ventilationskontroll  

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om användningsförbud  

Granskningens genomförande 

Granskning 1 

Lista över OVK-protokoll söktes ut för perioden 2020-01-01 tom 2020-08-13. Kontroll om huruvida 
alla protokoll har registrerats digitalt i ärendehanteringssystemet på ett korrekt sätt? Kontroll om 
eventuellt föreläggande eller delegationsbeslut om användningsförbud har hanterats på rätt sätt. 

Granskning 2 

Lista över OVK-protokoll söktes ut för perioden 2020-08-13 tom 2020-11-10. Kontroll om huruvida 
alla protokoll har registrerats digitalt i ärendehanteringssystemet på ett korrekt sätt? Kontroll om 
eventuellt föreläggande eller delegationsbeslut om användningsförbud har hanterats på rätt sätt. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Totalt har det inkommit 16 stycken OVK Protokoll för 2020 (20200101-20200813). 

Ett protokoll är registrerat digitalt i ByggR med diarienr 2020-259. Varken handläggning eller be-
slut är gjort i det ärendet. 

De andra OVK protokollen finns i arkivet i krokodilen och i en undermapp i Bygglovsmailen. 

Granskning 2 

Totalt har det inkommit 5 stycken OVK Protokoll för perioden 2020-08-13 tom 2020-11-10. Alla 
protokoll är registrerade digitalt i ByggR. 
 
Utan brister och ärendet är avslutat - 4 stycken 
Ärende 2020-651 som var pågående, är nu avslutad då den var utan brist. 

Åtgärd Status 

Förändrat arbetssätt  Avslutad 

Kommentar 

Under 2020 har vi arbetat med att uppdatera rutiner gällande OVK ärenden. Flertal olika åtgärder har vid-
tagits som: 

 Alla ärenden ska diarieföras i ByggR för att få bättre kontroll samt uppföljning 

 Koordinatorer har fått ansvar föra att ta hand om den typen av ärenden 

 Vi har kartlagt processen och tagit fram nya rutiner för handläggning av OVK 

 Nya mallar för kommunikation med fastighetsägarna har tagit fram 

 Gamla ärenden som inte är aktuella kommer att stängas 

I och med ovanstående anser vi att denna uppgift kan anses var slutförd. 
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Process/rutin: Hiss, besiktningskontroll  

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om användningsförbud  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Endast 6 ärenden fanns för kontroll under innevarande period. 3 av ärendena kunde avslutas då de 
var klara och 2 av ärendena saknar aktuell handläggare. Annars utan anmärkning 

Granskning 2 

Totalt har det inkommit 3 stycken besiktningsintyg för "Hiss" under perioden 2020-08-13 tom 
2020-11-10. 
 
Alla besiktningsintyg är registrerade digitalt i ByggR. Ett ärende var avslutat. Övriga ärenden saknar 
angiven handläggare, men i dessa ärenden har koordinatorerna skickat brev till fastighetsägarna 
med uppmaning om att åtgärda bristerna + bevakning. 



Internkontrollplan - 2020 (Bygg- och miljötillsynsnämnden)

Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/
risk

Konsekvens Riskvärde

Miljöledningssystem Förvaltningens lednings-/chefsgrupp analyserar
miljöarbetet och tar hand om slutsatser från intern
respektive extern miljörevision, 2 ggr/år (vår och
höst).

Björn
Stafbom

Ann
Wahlström

Stickprov 1 ggr/år 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8

Delegationsbeslut Anmälan till nämnd Sandra
Wargclou

Paula
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 2019 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Tillstånd/anmälan/
registrering miljö

Fakturering Sandra
Wargclou

Paula
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Hantera överklagan,
miljö

Uppföljning av beslut eller dom Sandra
Wargclou

Paula
Lundin

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Förhandsbesked Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Krister
Ulfvarson

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Bygglov skede 1 Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Grannhörande Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Hantering av inkommande överklagan Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Senad
Glamocak

Anneli
Berglund

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Rivningslov Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Grannhörande Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Underlag till tjänsteskrivelse kommuniceras till
sökande och synpunkter registreras i ärendet

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i
enlighet med förslag till beslut

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Marklov Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/
risk

Konsekvens Riskvärde

Grannhörande Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Bevakning av ärenden där nämnden ej beslutar i
enlighet med förslag till beslut

Senad
Glamocak

Ramona
Kokscht

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Anmälan enligt plan-
och
byggförordningen,
PBF

Registrering av inkommande handlingar inför
samråd

Senad
Glamocak

Christian
From

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Strandskydd Remiss internt eller externt till exempel till
kulturförvaltningen, miljöavdelningen eller
Länsstyrelsen

Senad
Glamocak

Stefan
Franc

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

OVK, obligatorisk
ventilationskontroll

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om
användningsförbud

Senad
Glamocak

Kristine
Stolpe

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Hiss,
besiktningskontroll

Bedömning och eventuellt delegationsbeslut om
användningsförbud

Senad
Glamocak

Kristine
Stolpe

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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