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Handläggare
Linda Hansson
«Medsökande_Efternamn»
Linda.hansson@vanersborg.se
0521-72 11 69

«Förnamn» «Efternamn»
«Medsökande_Förnamn»
«Adress»
«Postnummer» «Ort»

Tomtsläpp Öxnered/Skaven
Äntligen! Tomtsläpp på Öxnered/Skaven – vi ser fram emot att se ett nytt
område växa fram i Vänersborg och där ni som tomtköare är en stor del av
processen att exploatera området!
Om kontaktuppgifterna nedan är felaktiga, skicka rätt uppgifter till
mark.exploatering@vanersborg.se
Sökande
Medsökande
Namn
«Förnamn»
«Medsökande_Förnamn»
«Efternamn»
«Medsökande_Efternamn»
Adress
«Adress»
«Medsök_Adress»
«Postnummer»
«Medsök_Postnr»
«Ort»
«Medsök_Ort»
Telefon
0«Telefon»«Mobil» 0«Medsök_Telefon»«Medsök_Mobil»
Mail
«Mail»
«Medsök_mail»
Personnummer
«Personnr»
«Medsökande_Perssonnr»
Har sökande och medsökande samma adress anges den bara för en av er.
Vet du dessutom med dig att du kommer byta adress, telefonnummer eller
mail ber vi dig informera oss redan nu så kan vi ändra det när det blir aktuellt. Det är så lätt att förtränga i flyttstressen.
Du (och din medsökande) har för närvarande tomtköplats: «Nr»
Detta nummer kan förändras enligt tomtköreglerna.
I de fall ni inte är intresserade av tomt på Öxnered/Skaven behöver ni inte
meddela oss det. Ni behåller självklart er plats i tomtkön även om ni inte är
intresserade av tomterna på Öxnered/Skaven och kommer att erbjudas tomter i andra områden i kommunen i framtiden, likväl på Öxnered/Skaven som
på andra områden i kommunen.
Du vet väl att vi har villatomter för direkt köp på andra områden i kommunen. Områdena i fråga är Höga i Brålanda, Elgärde i Färdefors, Hedetorpet i
Väne-Ryr och Östra Mariedal i Vänersborg. Mer information kring dessa
områden finns på hemsidan.
Är ni intresserade av en tomt på Öxnered/Skaven – fortsätt läs!
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Fastighet och service
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 10 00

0521-72 19 60

samhallsbyggnad@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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Öxnered/Skaven i sin helhet
Planens norra del medger byggnation av flerbostadshus i flera kvarter. Flerbostadshuskvarteren som ägs av kommunen kommer inte exploateras tills
det att anslutningsvägarna – antingen Brättelänken eller tunnelbygget under
järnvägen - närmar sig ett genomförande. Planen medger även byggnation
av skola/ idrottsanläggning och annan typ av centrumverksamhet. Den sydligaste delen medger parkering i anslutning till stationsområdet. Villatomtsexploateringen är det första av den kommunala marken som försäljs och exploateras.
Ett nytt planbesked har sökts för att detaljplanelägga ett område sydöst om
denna detaljplan med mer bebyggelse av liknande karaktär. Vi hoppas på att
få ett positivt planbesked under hösten och då kunna påbörja en ny detaljplan.
Villatomterna
Tomtsläppet
Tomtsläpp för villatomterna kommer ske i två omgångar. I detta första släpp
erbjuds 45 tomter med möjligt tillträde från två tidpunkter. I det andra släppet erbjuds resterande tomter. Tomterna varierar i storlek mellan 701 kvm
och 1873 kvm. Tomternas storlek har bestämts utifrån detaljplanens bestämmelser samt de geografiska förutsättningarna för varje enskild tomt.
Intresseanmälan
Du får möjlighet att anmäla ditt intresse på 10 tomter.
För att anmäla ert intresse för tomterna, använd e-tjänsten på
hemsidan.
Vi vill ha mottagit anmälan senast 30 september för att kunna
påbörja fördelningen.
Vi önskar anmälan digitalt, om det skulle vara omöjligt kontakta handläggaren.
Fördelning
Alla i tomtkön har möjlighet att anmäla sitt intresse för tomterna på Öxnered/Skaven oavsett köplats. Även de som inte tidigare stått i tomtkön kan anmäla sitt intresse. Men för att tilldelas- och förvärva tomten måste ansökan om plats i tomtkön
och tomtköavgiften inkommit när tilldelningen sker. I annat
fall kommer intresseanmälan gallras bort.
Fördelningen av tomterna sker efter vilken tomtköplats sökanden har. Skulle du bli tilldelad en av de tio tomter du rangordnat och du inte längre är intresserad kan du tacka nej och behålla din plats i tomtkön. Tomten kan då tilldelas en annan sökande.
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Om samtliga 10 av dina önskade tomter är tilldelade kommer
du få lov att rangordna om bland de tomter som återstår. Du
har här en kortare tid på dig att rangordna 10 nya tomter.

Kupégatan; kv. Konduktören till vänster, kv. Tågmästaren till höger
Tomtpris
Tomtpriserna är ännu preliminära då kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om prissättning för tomterna under hösten 2021. Föreslaget pris, vilket
samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om (2021-06-17) och föreslår kommunfullmäktige att besluta, är 650kr/kvm.
En lista med preliminära priser för den enskilda tomten hittar du längre bak i
denna information tillsammans med anslutningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp.
När kommunfullmäktige beslutat om prissättningen kommer det annonseras
på hemsidan.
Tillträde
Utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp och annan nödvändig infrastruktur
styr tillträdet. I området delas tillträdet upp i olika skeden.
Tomterna inom den blå ringen kan ha tillträde relativt direkt under förutsättning att avtalsvillkoren för köpet är uppfyllda.
Den gröna ringens tomter har tillträde under sommaren 2022. Det pågår arbeten i den lokala gatan ännu.
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Tomterna som återstår i etapp 2 släpps i ett senare skede och tillträde till dessa
förmedlas i samband med det tomtsläppet.
Tomtens tillträdesstatus
När tomten tillträds har den avverkats från träd. Buskar och sly kan kvarstå i
viss utsträckning. Rester från avverkningen – stubbar eventuella grenar och
kvistar - kan finnas kvar på tomten. Avlägsnandet av återstående vegetation
är tomtköparens ansvar och åtgärdas av köparen enligt kommunens gällande
regler för mark- och schaktarbeten.
Tomterna är generellt inte schaktade eller markberedda på något sätt inför
tillträdet. Någon enstaka tomt kan tänkas ha berörts mer eller mindre av det
kommunala arbeten som pågår i anslutning.
Gränsmarkeringar
Tills dess att exploateringsområdet börjar bli färdigställt är gränsmarkeringarna endast GPS-punkter. Efter enskildas arbeten som medför tung trafik
och entreprenadmaskiner kommer en toppbeläggning på gatorna att anläggas och därefter kommer gränsmarkeringar att sättas ut.
Tomtgränserna är inte utmärkta med stakkäppar, men tomterna är utpekade i
området med en enkel skylt för att kunna orientera sig i området.
Er tilltänkta entreprenör bör kunna visa ut tomtgränserna med hjälp av sina
GPS-verktyg, förrättningskartan och den tekniska beskrivningen. I annat fall
kan gränsvisning beställas hos kommunens kart- och geodata-avdelning som
visar ut gränserna mot ersättning.
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Kommunalt vatten och avlopp
Öxnered/Skaven omfattas av verksamhetsområdet för kommunalt VA. Det
betyder att endast anslutning till det kommunala nätet accepteras. I planområdet finns anslutningar för de tre VA-tjänster kommunen erbjuder – vatten,
spill- och dagvatten.
Anslutningsavgift
Du erlägger anslutningsavgiften i samband med den officiella förmedlingen
av förbindelsepunkten. Normalt sker det i samband med ditt tillträde till tomten. Anslutningsavgiften faktureras med 30 dagars förfallotid och avgiften
kan inte skjutas på framtiden eller delbetalas.
Anslutningsavgifter för varje tomt presenteras för varje enskild tomt längre
bak i denna information tillsammans med den preliminära köpeskillingen för
tomterna.
Dagvatten
Vad gäller dagvatten tillämpas kommunens LOD-policy - lokalt omhändertagande av dagvatten – vilket betyder att du måste kunna fördröja dagvattnet på
din tomt innan det släpps ut i det kommunala ledningsnätet.
VA-frågor
För frågor kring anslutningen till VA-nätet hänvisas till kommunens enhet
för Kretslopp och Vatten.
Anna Edvartsen
telefon: 0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se
Annan infrastruktur
El och fiber levereras till området av Vattenfall respektive Skanova (Telia).
Kommunen, svarar varken som säljare eller organisation för dessa anslutningar och kan därför inte svara för handläggningstider eller kostnader relaterat till denna infrastruktur.
Men för att underlätta lite för er…
Kan ni för er ekonomiska kalkyl uppskatta posten för el till ca
60 000kr (max 25Ah) och för fiber till ca 50 000kr. För absolut
kostnad ska offerter lämnas av respektive leverantör. Dessa
summor är högst uppskattade i dialog med respektive leverantör och
ska inte tolkas som en utlovad slutsumma! Då definitiva priser

först kan lämnas i olika skeden beroende på leverantör och vi i
tidigare erfarit i tomtsläppen att det är en post som är svår att
ha ett hum som köpare men som är viktigt för den ekonomiska
kalkylen delges ni en uppskattad summa.
Kontaktuppgifter till respektive leverantör presenteras nedan.
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El
Vattenfall är ledningsägare i kommunen och för frågor kring elanslutningen
hänvisas till deras hemsida. https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hemtill-dig/ny-anslutning/
Fiber
För fiberanslutning är Skanova (Telia) ledningsägare och för frågor kring fiberanslutning hänvisas till ledningsägaren direkt.
https://anslutning.telia.se
Det går även bra att ringa in till kundtjänst på:
020-40 24 00
Öppettider: mån-fre (ej röda dagar) 08:00-16:30
Vad får du bygga?
Detaljplanen styr vad du får bygga på tomten. Bygglovsenheten hanterar
bygglov och kan svara tydligare på vad du får bygga på den tomten du är
intresserad av. Avvikelser kommer inte beviljas då en detaljplan vars genomförandetid ännu är aktuell inte ska avvikas ifrån.
För frågor kring bygglovsprocessen och hur tomten får bebyggas hänvisas till
Byggnadsförvaltningens telefontider.
För närvarande är telefontiderna följande
Måndagar och torsdagar 10:00 - 12:00 samt onsdagar 13:00 - 14:30.
Eventuella avvikelser från dessa presenteras på kommunens hemsida.
För att nå en handläggare på telefontiden ring kommunens växel, 0521-72
10 00, så kopplas du till ledig handläggare.
Kompletterande undersökningar
Kommunen har under detaljplanearbetet gjort de undersökningar och utredningar som krävs för att kunna detaljplanelägga området. I somliga fall är
det fullt tillräckligt, i andra fall behöver de kompletteras med ytterligare
undersökningar/utredningar. Det betyder att du kan under din projektering
med bygglov och tekniska samråd behöva kompletterande utredningar för
att säkerställa att din byggnation uppfyller de krav som ställs enligt planoch bygglagen och Boverkets allmänna råd. Dessa krav ställs för att säkerställa att din byggnation blir beständig och håller i många år framöver. Exempelvis kan det vara en kompletterande geoteknisk utredning för att konstatera att din grundläggning i förhållande till de geotekniska förhållandena
på just din tomt är kompatibla med varandra.
Det kan vara svårt innan det att du har ett färdigt bygglov svara på exakt
vilka kompletterande utredningar och undersökningar som krävs då detta är
något som utreds i bygglovsprocessen först i det tekniska samrådet.
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Tidsplan och köpprocess
Nedan presenteras den generella tidsplanen för ett köp av tomt på Öxnered/Skaven. För de tomter som kan ha ett direkt tillträde gäller den blå processen. Den gröna processen gäller för de tomter som har tillträde sommaren 2022.

Sommar 2021

Sensommar/höst 2021

Efter KF Beslut

November

Inom 6 månader

Efter uppfyllda köpevillkor

• Tomtsläpp
• Valtid

• Kommunfullmäktiges
beslut om prissättning
• ”Valtid” avslutas
30 september
• Tilldelning
• ”Betänketid”
• Kontraktsskrivning
• Erläggande av handpenning
• Bygglovsansökan
• Erlägga köpeskilling i
sin helhet
• Tillträde – köpebrev
• Lagfartsansökan
• VA-anslutningsavgift

Sommar 2021

Sensommar/höst 2021

Efter KF Beslut

November

Fram till Juni 2022

Juni 2022

Tomterna släpps under sommaren 2021. Trots den preliminära prissättningen
kan man anmäla sitt intresse för tomterna. I de fall prissättningen skulle bli
annorlunda finns möjlighet för den som redan anmält sitt intresse att dra tillbaka sin ansökan.
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Efter kommunfullmäktiges beslut om prissättning avslutas valtiden och tilldelning sker utefter sökandes plats i tomtkön. De tilldelade blir meddelade
om vilken tomt de erbjuds och har en kortare betänketid på om de vill ha sin
tilldelade tomt eller inte.
Det kan vara bra att redan innan här jämfört räntor, haft en
dialog med banken om sina finansieringsmöjligheter etc. Betänketiden är relativt kort 2-3 veckor; så att inleda sin dialog och
undersökning om dessa faktorer är sent när vi väl kommit så
pass långt i processen.
I samband med tilldelningen har vi tidigare haft en informationsträff om vad
som komma ska i form av bygglovsansökning, information om VA-anslutning etc. Vår plan är att erbjuda en liknande informationsträff för exploateringsområdet på Öxnered/Skaven. Även om vi idag inte vet hur Covid-situationen ser ut så kommer informationsträffen sannolikt erbjudas digitalt för att
inte utesluta de som tilldelats en tomt men bor långväga bort.
När betänketiden är slut kommer de som tackat ja till sin tomt signera köpeavtal. (Skulle du tackat ja och i slutskedet ändra dig behåller du din plats i
tomtkön.) I samband med signeringen utfärdas en faktura på handpenningen
med förfallotid på 30 dagar. Denna måste betalas, annars är inte avtalet bindande och kommunen kan sälja din tomt till någon annan.
Från och med nu är tillträdet avgörande för din fortsatta process. På de tomter
som har möjligt tillträde direkt (blå process) börjar tidsfristen rulla inom 6
månader från den dag du signerat köpeavtalet. För att köpet ska slutföras ska
du som köpare ha sökt ett bygglov samt erlagt köpeskillingen i sin helhet för
att du ska få tillträde och för att köpebrevet ska upprättas. I de fall villkoren
inte uppfylls faller köpet. Du kan alltså tillträda din tomt relativt direkt då du
som köpare styr köpprocessen här ifrån, inom 6 månaders fristen så att säga.
För de tomter som har tillträde under sommaren 2022 är möjligt tillträde den
1 juni 2022 till och med 30 juni 2022. Du har fram till 30 juni 2022 på dig
att söka bygglov och erlägga köpeskilling. Här har du mindre möjlighet att
styra ditt tillträde på samma sätt som beskrivs i stycket ovan – tillträdet begränsas till under en period om en månad.
Ett köp som faller betyder att köpevillkoren inte uppfyllts och
att avtalet inte längre är giltigt. Erlagd handpenning återbetalas inte och andra eventuella kostnader du som köpare ådragit
dig under tiden ersätts inte. Kommunen, så som säljare, kan försälja tomten till en annan köpare.
När tillträdet skett och köpebrevet upprättats kan du söka lagfart på din tomt.
Det är också då du kan börja belåna din tomt. Det kan högst troligt din bankkontakt förklara mer i detalj. I samband med tillträdet skickar Kretslopp och
Vatten faktura för anslutningen till kommunalt VA. Under förutsättning att
du har ditt bygglov och startbesked klart kan du nu ta det första spadtaget för
att bygga ditt drömhus. Trots tillträdet får du INTE vidta några åtgärder på
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tomten om du inte har bygglov och startbesked klart – det är förenat med vite!
Vitet utställs av Byggnadsnämnden enligt gällande lagstiftning och taxa.
Villkor i köpet
Som du förstår av ovan måste du;
• söka bygglov, samt
• erlägga din köpeskilling
inom en viss tid för att du ska få tillträde. Har du inte uppfyllt de två villkoren inom rätt tid hävs köpet och ditt köpeavtal är inte längre bindande.
Kommunen kommer då sälja tomten till någon annan.
Nytt för exploateringsområdet Öxnered/Skaven är att vi kommer ställa krav
inom två år från din tillträdesdag. Bakgrunden till det och vilka krav det är
förklaras nedan.
Direkt hämtat ur tomtköreglerna ni förbundit er till när ni ansökt om plats i
tomtkön.
§ 1 Med tomt menas nedan tomt för enfamiljshus - antingen i form av styckebyggt eller grupphus - avsett till
helårsbostad att användas för eget bruk.
Tomtköregler för Vänersborgs kommun för registrering av sökande till tomt eller grupphus samt fördelning av tomter.
Antagna av kommunfullmäktige 1986-06-17, med ändring 1990-12-18 och 2008-06-18, § 64

Tomtkö-tomterna ska vara för den som vill bygga ett hus för enskilt bruk.
För att kommunen som säljare ska försäkra sig om att så är fallet i den mån
som går kommer vi att ställa krav på byggnadsskyldighet och överlåtelseförbud.
Du måste alltså inom två år, från tillträdesdagen, ha byggt färdigt ditt hus
och fått ett slutbesked från Byggnadsförvaltningen/nämnden.
Du får inte heller överlåta din fastighet till annan, varken familj eller utomstående, inom två år från tillträdesdagen. Skulle du som köpare bryta mot
något av dessa avtalsvillkor kommer du behöva betala vite till kommunen så
som säljare.
Vi har valt att tillämpa detta då vi vill säkerställa att området byggs ut och
att man köper en tomt för att bygga ett hus åt sig och sin familj. Vi vill förhindra att tomter köps för att låtas stå obebyggda i spekulation eller att tomter köps, bebyggs och säljs vidare för att den enskilda ska göra någon form
av ekonomisk vinning. Det är inte syftet med kommunens villatomter.
Dessa krav är giltiga i två år. Efter tvåårsfristen löpt ut kan du sälja din tomt
utan vite.
Övrig information
Besök på området
Det är fullt förståeligt att besök i området är en viktig del i valet av tomt.
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Tänk på att innan ditt tillträde är området ännu en arbetsplats vilket betyder
att det pågår arbeten på ett eller annat sätt. Därför undanbeder vi besök på
arbetstid. Efter klockan 16 på vardagar är det okej att besöka området. På
helgen är det okej att besöka området hela dagarna.
Området besöks till fots!
I de fall området måste besökas på arbetstid på grund av någon tillkommande undersökning som behöver göras för er projektering, ska det besöket
bokas med tekniska enheten.

Perrongvägen; kv. Tågmästaren till vänster, kv. Rallaren till höger
Mer information
Utöver detta utskick finns mer information på hemsidan som är bra att ha inför er projektering:
Förrättningskartan
Tekniska beskrivningen (gränsmarkeringars koordinater)
Detaljplanen och planbeskrivningen

1 095 705,00 kr

106 925,00 kr

962 325,00 kr

94 835,00 kr

853 515,00 kr

89 245,00 kr

803 205,00 kr

89 505,00 kr

805 545,00 kr

80 145,00 kr

721 305,00 kr

60 320,00 kr

542 880,00 kr

61 750,00 kr

555 750,00 kr

62 530,00 kr

562 770,00 kr

62 075,00 kr

558 675,00 kr

63 765,00 kr

573 885,00 kr

66 820,00 kr

601 380,00 kr

64 350,00 kr

579 150,00 kr

62 140,00 kr

559 260,00 kr

57 265,00 kr

515 385,00 kr

53 300,00 kr

479 700,00 kr

69 290,00 kr

623 610,00 kr

65 585,00 kr

590 265,00 kr

48 490,00 kr

436 410,00 kr

48 490,00 kr

436 410,00 kr

49 465,00 kr

445 185,00 kr

50 050,00 kr

450 450,00 kr

49 595,00 kr

446 355,00 kr

67 405,00 kr

606 645,00 kr

68 380,00 kr

615 420,00 kr

64 610,00 kr

581 490,00 kr

62 075,00 kr

558 675,00 kr

62 010,00 kr

558 090,00 kr

62 465,00 kr

562 185,00 kr

60 580,00 kr

545 220,00 kr

56 355,00 kr

507 195,00 kr

65 000,00 kr

585 000,00 kr

61 750,00 kr

555 750,00 kr

66 430,00 kr

597 870,00 kr

64 805,00 kr

583 245,00 kr

56 810,00 kr

511 290,00 kr

55 510,00 kr

499 590,00 kr

48 750,00 kr

438 750,00 kr

45 565,00 kr

410 085,00 kr

46 735,00 kr

420 615,00 kr

50 375,00 kr

453 375,00 kr

51 350,00 kr

462 150,00 kr

58 435,00 kr

525 915,00 kr

61 945,00 kr

557 505,00 kr

56 030,00 kr

504 270,00 kr

Preliminärt
2022

121 745,00 kr

Anslutningsavgift 3 serviser kr
inkl moms
2021

1 217 450,00 kr
1 069 250,00 kr
948 350,00 kr
892 450,00 kr
895 050,00 kr
801 450,00 kr
603 200,00 kr
617 500,00 kr
625 300,00 kr
620 750,00 kr
637 650,00 kr
668 200,00 kr
643 500,00 kr
621 400,00 kr
572 650,00 kr
533 000,00 kr
692 900,00 kr
655 850,00 kr
484 900,00 kr
484 900,00 kr
494 650,00 kr
500 500,00 kr
495 950,00 kr
674 050,00 kr
683 800,00 kr
646 100,00 kr
620 750,00 kr
620 100,00 kr
624 650,00 kr
605 800,00 kr
563 550,00 kr
650 000,00 kr
617 500,00 kr
664 300,00 kr
648 050,00 kr
568 100,00 kr
555 100,00 kr
487 500,00 kr
455 650,00 kr
467 350,00 kr
503 750,00 kr
513 500,00 kr
584 350,00 kr
619 450,00 kr
560 300,00 kr

Resterande del av
köpeskilling

1873
1645
1459
1373
1377
1233
928
950
962
955
981
1028
990
956
881
820
1066
1009
746
746
761
770
763
1037
1052
994
955
954
961
932
867
1000
950
1022
997
874
854
750
701
719
775
790
899
953
862

Handpenning

Tomtpris

Konduktören 1
Konduktören 2
Konduktören 3
Konduktören 4
Konduktören 5
Konduktören 6
Konduktören 7
Konduktören 8
Konduktören 9
Konduktören 10
Tågmästaren 1
Tågmästaren 2
Tågmästaren 3
Tågmästaren 4
Tågmästaren 5
Tågmästaren 6
Tågmästaren 7
Tågmästaren 8
Tågmästaren 10
Tågmästaren 11
Tågmästaren 12
Tågmästaren 13
Tågmästaren 14
Tågmästaren 15
Tågmästaren 16
Tågmästaren 17
Tågmästaren 18
Tågmästaren 19
Tågmästaren 20
Tågmästaren 21
Rallaren 1
Rallaren 2
Rallaren 3
Rallaren 4
Rallaren 5
Rallaren 6
Rallaren 7
Rallaren 8
Rallaren 9
Rallaren 10
Rallaren 11
Rallaren 12
Rallaren 13
Rallaren 14
Rallaren 15

Fastighetsstorlek,
kvm

Fastighetsbeteckning
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262 907 kr
247 652 kr
235 207 kr
229 452 kr
229 720 kr
220 085 kr
199 677 kr
201 150 kr
201 952 kr
201 484 kr
203 224 kr
206 368 kr
203 826 kr
201 551 kr
196 533 kr
192 451 kr
208 911 kr
205 097 kr
187 500 kr
187 500 kr
188 504 kr
189 106 kr
188 637 kr
206 971 kr
207 974 kr
204 094 kr
201 484 kr
201 417 kr
201 886 kr
199 945 kr
195 596 kr
204 495 kr
201 150 kr
205 967 kr
204 294 kr
196 064 kr
194 726 kr
187 768 kr
184 489 kr
185 693 kr
189 440 kr
190 444 kr
197 737 kr
201 350 kr
195 261 kr

276 053 kr
260 035 kr
246 967 kr
240 925 kr
241 206 kr
231 089 kr
209 661 kr
211 207 kr
212 050 kr
211 558 kr
213 385 kr
216 687 kr
214 017 kr
211 629 kr
206 359 kr
202 074 kr
219 357 kr
215 352 kr
196 875 kr
196 875 kr
197 929 kr
198 561 kr
198 069 kr
217 319 kr
218 373 kr
214 298 kr
211 558 kr
211 488 kr
211 980 kr
209 942 kr
205 376 kr
214 720 kr
211 207 kr
216 265 kr
214 509 kr
205 868 kr
204 462 kr
197 156 kr
193 713 kr
194 978 kr
198 912 kr
199 966 kr
207 624 kr
211 418 kr
205 024 kr
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