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HYRESAVTAL
- avseende lokal
Datum

2019—12—27
Objektsnummer

AB 622999

~nS~

Hy resvärd
Statens fastighetSVerk
Box 2263, 103 16 Stockholm

Hyresgäst(er)
ndsort Gästhamn och St

~ort 1154, 149 95

sationSflummer

~21O0-4474

Hyresobjektets adress
la/Adress
>rrhamn Landsort

149 95 Landsort

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesötja och beko
tiliträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga. ________ _________________________________________________________________________________

Inredning
fj~~sobjektet h

utan för verksamheten

Hyresobjektets
~gt
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HyrestidlUppsägning/Förlängning

Hyra

65 000 kr per år samt i förekommande fall, nedan markerade tillägg

Hyresbetalning m.m.

. [~j kalenderkvartals början
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje [_J kalendermånads början

genom insättning på

bankgiro (OCR) 858 0086 fl bankgiro nr (utan OCR)

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för
[~~ssokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordrringen om ersättning för~i~assokostnader mm.

lndexjustering av hyran
L ~~~ nrIx Justering av hyran ska ske enligt bilaga 4~ ‘~tI~i ~
Fastighetsskatt
[_ ~ ‘~j~jI~ Bilaga nr
1 1 Ingår i hyran [~] Ersätts av hyresgästen enligt bilaga {~j Ej aktuellt ff~
El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation 4~ ‘~j~J~~
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

X El fiVärme []Varmvatten ~~}~Ia ~J E]Ventilation fl
Betalning 5— ‘~~Ij~ ~

Ingår i hyran Hyresgästen har eget abonnemang ~ ~1yr~~ en s~~~~tta hyresvärden enligt bilaga Bilaga nr

El fl fl
VA fl ~ fl
Värme fl fl ~ ‘~~‘ fl
Varmvatten fl fl ~ ‘~‘~ fl
Kyla fl fl ~ fl
Ventilation fl fl -- ~ fl

fl fl~r fl
Mätare

[9m hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan~och rRätäre sak~i~ ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.

~ Hyresvärden [i~j Hyresgästen ~ ~
Förvaring av avfall ~

1 den män hyresvärden är skyldig att tillh dahålla~ti~mni~ii för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och
följa vid var tid gällande~som~~iugs av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför.

Bortforsling av fatt~
X~beko~~agring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet.

Hyresgäste~öi~ind~)gatt~ingå och atf~rnder hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.
—~!l~j~ ,~

Hyr~värden ombesörjerlagring~och borttransport avavfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta
hy~s~ärden härför~~ättningen ska utgå för den på hyresobjektet be~5pande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.

Hyresd~jektets andel utgör procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till kronor per år.

Hyresvärdenoi*b~örjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför
ingåri hyran.~

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver Bilaga nr
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga.

Trappstädning
L_ Bilaga nr
fl Ingår i hyran - [i~ Ombesörjs och bekostas av hyresgästen fl Regleras i bilaga

Snöröjning och sandning
[ Bilaga nr
~ ~ Ingår i hyran Ombesörjs och bekostas av hyresgästen fl Regleras i bilaga

Från och med 2021—01—01 till och med 2026—12—31

Uppsägning ska ske skriftilgen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er) före hyrestidens utgång.

Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med [~] 3 år ri månad(er)

Sign Sign
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Oförutsedda kostnader

Hyresgästens momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet. fl Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt

H Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms.

For det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet (efter beslut meddelat av Skatteverket) ska hyresgästen
utöver hyran ertägga vid var tid gällande moms.

Beräkning av moms -

Revisionsbesiktnirigar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad sven myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen Ing installation ska
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder.

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgasten ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden
utför åtgärder på hyresobjektet/fsstigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift,
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp.

Brandskydd

H Bilags nrParternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilags.

Myndighetskrav m~m.
Hyresgästen ska fr.o.m. tiliträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal
kan komma att kräva för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråds med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.

Hyresgästen ska enlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att
kostnadsökningen uppstår.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av

s) införande eller höjning sv särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter
undertecknande av detta hyresavtal, och

b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd sv beslut
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Hyresobjektets andel utgör 100 procent.

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samfiga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthynt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andeisberäkningen.)

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran.

Miljö

Momsen ska beraknas på hyran enligt vid var tid gallande regler for moms på hyra jamte utgaende tillagg och andra ersattningar enligt hyresavtalet Momsen ska
betalas samtidigt med och på samma satt som hyran -

Om hyresvarden blirjamkningsskyldig for moms enligt bestammelserna 1 mervardesskattelagenpå ~rund~’i~hyresgastens själv~tsndiga agerande — såsom att
hyresgasten ovenlåter hyresratten eller iandra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (sven om d~et sker till ett eget bolag) — ska hyresgssten fullt ut ersatts
hyresvarden for dennes forlorade avdragsratt Om hyreagastens agerande får till foljd att hyresvarden fdäorar avdragsrstt for ingående moms på driftskostnader
ska hyresgssten sven erlagga ersattning till hyresvarden for den kostnadsokning som fpljer hsra~.

Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd fö[ den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet.

Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid vartid gällande rpjljölsgstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

Bilags nr

7 Parterna har härutöver svtalat om de villkor som framgår av bilsga.

Ändringsarbeten och byggvarudeklaratione?
Om hyresgästen utför underhålla-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvsrudeklsrationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats.

Hyresgästen får inte utförs inrednings- och/eller installations- eller ändningsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör
bärande byggnsdsdelar eller för fsstighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.

Hyresgästen får inte bygga in installstioner som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilstion medförande att etfekten av sådana anordningar
försämras.

Hyresgästen ska vid utförande sv ändningsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningssnordningar i slit väsentligt bibehålls. Bilags nr

Sign Sign
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Underhåll
~J Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av Om tillämpligt ska hyreagästen ändock svara för

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten 1 aga nr
tillhandahållen inredning.

~j Hyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som Bi aga nr
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Bilaga nr
-~ Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.
Äsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvarden ska ombesörja skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen.

X Hyresgasten ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen

Bilaga nr
Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga

Ledningar för telefoni och datakommunikation
ji~värden Ls] Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som
1 parterna kommer överens om.

Bilaga nr
Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Försäkringar
~~~sgästen ska teckna företagsförsäkrtng för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada
[~rsakats av tredje man.

Skador p.g.a. yttre åverkan
~JHyresvärden [~J Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
[~eder till eller från hyresobjektet. 1 samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder mm.

Låsanordningar

Skyltar, markiser m~m.

hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att
sätta upp en sådan skylt. For uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd,

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om
hyresvarden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenoveripg.

Hyresvården har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på yttervåggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet,
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sadana väggar.

~anr
Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad rttning. L

Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta akyltaroch andra anordningarsamtateratälla husfasaden

Nedsättning av hyra

X Hyresgästen är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagaförsäkring ska gälla.

Bilaga nr
Parternas ansvar för utrustning av hyresobjektet med lås- och stöldskyddsanordningar enligt bilaga.

~i~~gästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyreaobjektet i avtalet skick eller utför annat
avtalat arbete på hyresobjektet.

~J Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärd~ii utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i
god tid~underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag.

Hyresgästen har rätt till nedsattning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som
framgår av bilaga.

Bilaga nr
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Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller av hyresvärden godkänt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens
om annat Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp,
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvården befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgåsten ska till hyresvärden senast ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavta genom

~ borgen ställd av ~ bankgsranti intill ett belopp om kr Bilaga nr

~ annan säkerhet i form av

~ deposition med ett belopp om kr insatt på bankkonto nr -:

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förplik~)~e~ enL~~etts ~yresavtal.

Behandling av personuppgifter ‘!~1~~ “~‘.~~l’’

jx 1 Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilags (ej tillämpligt när hyresgästen är eli Bilaga nr

[ juridisk person). . ~ ~

Särskilda bestämmelser ~ ~. ‘~‘.

—I och med undertecknande av detta avtal upphor tid.ig,ar.e..~vtal:~lO9j799 att gälla.

—Detta avtals giltighet förutsätter att avtal XXX und~ e~nas samtidigt.
~ .~...

—HG har rätt att nyttja gästhamnens brygga ~ i~er~amhe~ samt nyttja markerat
område för uppställning av fem (5) stycken beda~r1å~16 k~4~,(stuga 1-4 samt duschhus),
byggnaderna får endast användas för korttid~thyrnii~. (S~ bliaga 2)

:~

—Plats på kajen måste alltid lämnas öpp~n ~r sjöfart~sverket samt landsortstrafikens
dagsturer. Bojar eller dylikt får inte~ind~a?~.lands6rtstrafiken/sjöfartsverket från
att lagga till i Norrhamn Hyresgasten ~‘svararfor’boDarna

—El debiteras till självkostnadspri~’}~arta!1~svis i efterskott genom vidarefakturerin.
från SFV. ~~ijr, ~

‘~~r:’ ‘~‘~

—Hyresgästen ombesörjer och bekosi~å~r u~~ä~tlii~ing, varmvatten och ventilat .

—Hyresgästen ombesörjer och bekosta~.’~nöröjning av tak.
I~.

—Vid avflyttning skall lokalena och ..6inrådet återlämnas i ett godtagbart skick.
..~‘. -~.,,. ,~

,L.

~

~
~ ~

~)~t’ ~,

Bila~~teckning’ ___________________________ ______

Bilaga nr ~ Namn’ Sidor Bilaga nr Namn Sidor

1 ‘~~dexklausul 1
2 Ritning Norrhamn 1
3 Brandskydd 2

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyressvtalet.

Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.

Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.

Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyressvtsls ikrsftträdande.

Sign Sign
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U nderskr~ft
5i~hyresavtaI är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

Hyresvärd Hyresgäst
Statens fastighetsverk Landsort Gästhamn och Stugor AB

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare) Namnförtydligande (hyresgästlfirmatecknare)

Michael Werner, förvaltare
Hyreavärd Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare) Namnförtydligande (hyreagäat/flrmatecknare)

Överenskommelse om avflyttn~ng
Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den och hyreagåsten forbinder sig
att avflytta från hyresobjektet senast den dagen.

Ort och datum Ort och datum

Hyresvärd Hyresgäst

Namnförtydligande (hyreavärd/firmatecknare) Namnfdrtydligande (hyresgäsufirmatecknare)

Hyreavärd Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/flrmatecknare) Namnfärtydligande (hyresgästifirmatecknare)

Överlåtelse
Detta hyresavtal överlåta from.

Franträdande hyreagäst Frantradande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgästlfirmatecknare) Namnförtydligande (frånträdande hyresgästlfirmatecknare)

Ny hyresgäst

Namn Org-/Personnr

Gatuadress Postnr Postort

E-postadress Telefonnr

Aviseringsadress

Underskrift Underakrift

Namnförtydligande (ny hyresgäsfffirmatecknare) Namnförtydligande (ny hyreagäst/firmatecknare)

Hyresvärden godkänner överlåtelaen

Ort och datum Hyreavärd

Namnförtydligande (hyreavärd/firmatecknare)



~rh~
cciir STATENS ______

C~TJI FASTI GHETSVERK

Hyresvärd
Statens fastighet sverk Organisationsnummer
Box 2263, 103 16 Stockholm 202100-4474

Hyresgäst(er)
Landsort Gästhamn och Stugor a~ Org-/Personnr
Landsort 1154, 149 95 Landsort 556810-3443

Org-/Personnr

Fastighet

Upplysningar
Hyresvärden har rätt att indexjustera hyran när hyrestiden är bestämd tå minst tre år (se 12 kap. 19 § jordbalken).

Fastställande av bashyran
Bashyra utgörs av

100 % av det hyresbelopp som avtalats j hyresavtalet, dvs 65 000 kronor.

% av de fasta hyrestillägg som har angetts 1 bilaga (Villkor för driftskostnader) till hyresavtalet, Bilaga nr
dvs, kronor.

Den totala bashyran är kronor per år.

Noteringar:

Fastställande av bastalet

U ndersk~if~
Detta villkor äT~iJpp’iättät i t7ä (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresvärd

Statens fastighetsverk

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)
Michael Werner, förvaltare

Hyresgäst

Hyresgäst

1(1)VILLKOR FÖR INDEX
- avseende lokal

Bilagenummer

1
Datum Avtalsnummer

2020-09-16
Objektsnummer Diarienummer
AB6 22999

Bashyran ska anses anpassad till följande indextal, vilket ska utgöra bastal och ligga till grund för indexjusteringen:

— Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1januari till 30juni ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad föregående år, bastalet.

— Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1juli till 31 december ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad innevarande år, bastalet

— Bashyran ska anses anpassad till indextalet för oktober månad 2019 år, bastalet.

Beräkning av indextillägg
Hyresvärden har rätt att justera hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 19
som basår).

Hyresjusteringen ska utgå i fo av ett tillägg till hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) och utgå med en viss procent av bashyran enligt följande:

Om indextalet någon påföljande oktobermånad (eller annan angiven månad) stiger i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet
har ändrats i förhållande till bastalet. Därefter ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna och hyresjusteringen ska beräknas på basis av den procentuella
förändringen mellan bastalet oc indextalet för respektive oktobermånad (eller annan angiven månad).

Hyresjusteringen kan inte medföra att hyresbeloppet med tillägg för de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) blir lägre än de i hyresavtalet angivna beloppen.

Justering av hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) ska ske från och med den 1januari varje år efter det att oktoberindex (eller annat angivet
index) föranlett en sådan justering.
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