
 

KS.2018.0488 

 1 (11) 

Granskningsutlåtande 

Granskningsutlåtande tillhörande ändring av detaljplan Ö3- byggnadsplan 

för Örtofta samhälle, fastställd 1976-07-23 samt Ö4- utvidgning av 

byggnadsplan för Örtofta samhälle, fastställd 1977-02-01, Eslövs kommun. 

Granskning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019 att godkänna 

detaljplanen, upprättad 2019-04-16, för granskning. Detaljplanen har varit 

på granskning från och med 2 maj 2019 till och med 16 maj 2019. Under 

granskningen har myndigheter, sakägare m.fl. fått tillfälle att lämna 

synpunkter på detaljplanen. Detaljplanen har funnits tillgänglig på Eslövs 

stadsbibliotek och i Stadshusets foajé samt digitalt på kommunens hemsida. 

Inkomna yttranden utan erinran  

Yttrande från: Diarienummer: 

1. Försvarsmakten KS.2018.0488-51 

2. Weum Gas AB KS.2018.0488-52 

3. Region Skåne KS.2018.0488-58 

Inkomna yttranden med erinran 

Yttrande från: Diarienummer: 

1. Länsstyrelsen (Ö4)        KS.2018.0488-57 

2. Länsstyrelsen (Ö3) KS.2018.0488-56 

3. Lantmäteriet KS.2018.0488-54 

4. Trafikverket KS.2018.0488-50 

5. Skånska Energi AB KS.2018.0488-44 

6. Kraftringen KS.2018.0488-45 

7. Swedavia Airports KS.2018.0488-47 

8. VA SYD KS.2018.0488-49 

9. E.ON Energidistribution AB KS.2018.0488-53 

10. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden KS.2018.0488-55 

 

Granskningsutlåtandet redovisar en sammanfattning av inkomna 

synpunkter. Kommunens kommentarer och ställningstagande redovisas i 

kursiv stil efter varje yttrande. Yttrandena finns i sin helhet på 

Tillväxtavdelningen på stadshuset. Sist i dokumentet finns en 

sammanfattning kring de förändringar som har gjorts i planhandlingarna 

efter granskningen inför antagandeskedet. 
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1. Länsstyrelsen (2019-05-16) 

Yttrande över granskning av ändring av detaljplan för del av Örtofta 

15:35 i Örtofta, ”Ö4- Utvidgning av byggnadsplan för Örtofta samhälle 

i Eslövs kommun”, Eslövs kommun 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB – Södra stambanan 

Trafikverket har i granskningsskedet framfört behov av att säkerställa 

totalhöjden genom införande av planbestämmelse om maximal 

totalhöjd både på gällande plankarta och dess tillhörande byggnads-

planbestämmelser. Genom ett införande av totalhöjd behöver 

byggnadshöjd utgå i de områden som berörs av ändring av 

byggnadsplan. 

Trafikverket kan först, när totalhöjd säkerställts och exakt placering av 

byggnadsverk redogjorts för, utreda vidare och bedöma huruvida 

planförslaget påverkar riksintresse för kommunikationer och dess 

funktion dvs. järnvägens radio- och telesystem. 

Den underliggande planen som berörs av ändringen är en byggnadsplan 

(laga kraft 1977-02-01). Den text som Trafikverket vill ska utgå är 

knuten till byggnadsplanebestämmelserna som enligt äldre lagstiftning 

är en av de två juridiskt bindande dokument som utgör byggnadsplanen. 

Byggnadsplanebestämmelserna redogör för planbestämmelsernas 

innebörd och utgör en enskild juridiskt bindande beslutshandling. 

Byggnadsplanen är även den juridiskt bindande beslutshandling som 

innehåller planbestämmelser. Byggnadsplanebestämmelserna anger 

följande: § 5 På mark som betecknats i siffra inom romb får byggnad 

uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. Där så prövas 

lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre 

byggnadsdel.  

Länsstyrelsen menar att föreslagen ändring bör ske både på byggnads-

planens plankarta och på byggnadsplanebestämmelserna dvs i båda två 

juridiskt bindande beslutsdokumenten som utgör gällande 

byggnadsplan. 

Länsstyrelsen menar att kommunen behöver föra en fördjupad dialog 

med Trafikverket avseende totalhöjd och exakt placering av 

byggnaderna som ändringen omfattar. Detta för att säkerställa 

riksintresset innan detaljplanen går till antagande. Det kan efter en 

sådan dialog finnas behov av att gå ut på en andra granskning där 

byggnadshöjd utgår och totalhöjd införs både plankarta och 
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byggnadsplansbestämmelser inom de områden som ändringen avser. 

Länsstyrelsen erbjuder kommunen möjligheten att komma på planmöte 

gällande planfrågan. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 

tillräckligt utredda och säkerställda i ändring av byggnadsplan avseende 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB- Södra stambanan enligt, 

varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ 

PBL. 

 

Kommentar:  

Den inledande texten i planbeskrivningen har kompletterats och 

utvecklats för att öka tydligheten om ändring av byggnadsplaner.  

Bestämmelse om totalhöjd har införts på plankartan och ersatt 

bestämmelse om byggnadshöjd. Handlingarna har även ändrats så att 

bestämmelserna om byggnadshöjd och byggnadsplanebestämmelsen i 

Ö4 - 5 § ”På mark som betecknats i siffra inom romb får byggnad 

uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. Där så prövas 

lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre 

byggnadsdel.” och i Ö3 - 7 § 2 mom ”På med siffra i romb betecknat 

område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran 

anger. Där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd 

för mindre byggnadsdel.” upphävs, vilket framgår på både plankartan 

och i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen innehåller en illustration över berörda områden. 

Underlaget till illustrationen utgörs av en för området aktuell grund-

karta.  

Trafikverket skriver i sitt yttrande ”Samtaget anser Trafikverket att 

kommunen tillgodosett samtliga våra synpunkter, förutom frågan om 

totalhöjd och möjligheten att säkerställa riksintresset. Trafikverket 

hävdar fortsatt att detaljplanen ska ändras utifrån Trafikverkets förslag, 

inte minst då vi rör oss i, ett för Trafikverket, känsligt område med 

betydelse för utvecklingen och trafikeringen av Södra stambanan.” 

Kommunens bedömning är att Trafikverkets synpunkter är 

tillgodosedda i och med att byggnadshöjden har ersatts av totalhöjd 

och byggnadsplanebestämmelsen i Ö4 5 § och i Ö3 7 § 2 mom 

upphävts.  
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2. Länsstyrelsen (2019-05-16) 

Yttrande över granskning av ändring av detaljplan för del av Ö3 i 

Örtofta - Byggnadsplan för Örtofta samhälle, Eslövs kommun, Skåne 

län 

Länsstyrelsens formella synpunkter 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB – Södra stambanan 

Trafikverket har i granskningsskedet framfört behov av att säkerställa 

totalhöjden genom införande av planbestämmelse om maximal total-

höjd både på gällande plankarta och dess tillhörande byggnadsplan-

bestämmelser. Genom ett införande av totalhöjd behöver byggnadshöjd 

utgå i de områden som berörs av ändring av byggnadsplan. 

Trafikverket kan först, när totalhöjd säkerställts och exakt placering av 

byggnadsverk redogjorts för, utreda vidare och bedöma huruvida 

planförslaget påverkar riksintresse för kommunikationer och dess 

funktion dvs. järnvägens radio- och telesystem.  

Den underliggande planen som berörs av ändringen är en byggnadsplan 

(laga kraft 1977-02-01). Den text som Trafikverket vill ska utgå är 

knuten till byggnadsplanebestämmelserna som enligt äldre lagstiftning 

är en av de två juridiskt bindande dokument som utgör byggnadsplanen. 

Byggnadsplanebestämmelserna redogör för planbestämmelsernas 

innebörd och utgör en enskild juridiskt bindande beslutshandling. 

Byggnadsplanen är även den juridiskt bindande beslutshandling som 

innehåller planbestämmelser.  

Byggnadsplanebestämmelserna anger följande: 

§ 5 På mark som betecknats i siffra inom romb får byggnad uppföras till 

högst den höjd i meter som siffran anger. Där så prövas lämpligt får 

byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre byggnadsdel. 

Länsstyrelsen menar att föreslagen ändring bör ske både på 

byggnadsplanens plankarta och på byggnadsplanebestämmelserna dvs i 

båda två juridiskt bindande beslutsdokumenten som utgör gällande 

byggnadsplan.  

Länsstyrelsen menar att kommunen behöver föra en fördjupad dialog 

med Trafikverket avseende totalhöjd och exakt placering av 

byggnaderna som ändringen omfattar. Detta för att säkerställa 

riksintresset innan detaljplanen går till antagande. Det kan efter en 

sådan dialog finnas behov av att gå ut på en andra granskning där 

byggnadshöjd utgår och totalhöjd införs både plankarta och 
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byggnadsplansbestämmelser inom de områden som ändringen avser. 

Länsstyrelsen erbjuder kommunen möjligheten att komma på planmöte 

gällande planfrågan. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 

tillräckligt utredda och säkerställda i ändring av byggnadsplan avseende 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB- Södra stambanan enligt, 

varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ 

PBL. 

 

Kommentar:  

Se kommunens kommentarer ovan, punkt 1. 

 

3. Lantmäteriet (2019-05-16)  

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon 

fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången 

har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 

Lantmäterier har inga ytterligare synpunkter. 

Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna 

redovisas på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att berörda 

fastighetsägare förstår vilka åtgärder (lantmäteriförrättningar mm) som 

kommer att bli nödvändiga och vem som kommer att stå för olika slag 

av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, 

marklösen, förrättningskostnader mm). Arbetsprocessen blir inte 

rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter 

under planprocessen. Följden blir då i stället att dessa frågor måste 

behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättning vilket också leder 

till längre genomförandetider. 

 

Kommentar:  

Kommunen instämmer. 

 

4. Trafikverket (2019-05-13) 

Granskning 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 

ärende. Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet (2019-02-25 – 2019-

03-19). 

Detaljplanen har kompletterats med förtydligande om det byggnadsfria 

avståndet till väg 104, förtydligande om förändrade trafikflöden, 
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förtydligande om dagvattenhantering inom den egna fastigheten, 

förtydligande om avstånd mellan bebyggelse och Södra stambanan 

vilket Trafikverket ser positivt på. Berörda flygplatser, Luftfartsverket 

och Försvarsmakten har fått detaljplanen på remiss och har inget att 

erinra. 

Radiosignaler 

Kommunen har inte ändrat till totalhöjd med hänvisning till att 

detaljplanen är en ändring av gällande plan och bedömningen görs att 

det är mest lämpligt att reglera höjden utifrån samma sätt som gällande 

plan, dvs. med byggnadshöjd. För närvarande genomför Trafikverket 

utbyggnad av ERTMS, nytt signal- och trafikledningssystem, vilket 

innebär att GSM-R kommer att användas för informationsöverföring via 

radio, samt ersätta dagens tågövervakningssystem. Det finns två typer 

av länkar, dels kommunikation från torn till tåg och dels mellan torn. 

För att kunna utreda huruvida en åtgärd påverkar järnvägens radio- och 

telesystem krävs underlag kring placering och totalhöjd av 

byggnadsverket. 

Trafikverket anser fortsatt, utifrån de planbestämmelserna, främst:  

där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för 

mindre byggnadsdel, att Trafikverket inte kan säkerställa att 

detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset för kommunika-

tioner enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Trafikverket står därmed kvar vid 

krav om att planen ska reglera totalhöjd samt att planbestämmelsen där 

så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre 

byggnadsdel ska utgå. Eftersom det inte i en detaljplan går att säker-

ställa att Trafikverket blir hörda i ett bygglov måste Trafikverket inom 

ramen för planarbetet ges möjlighet att utreda planens påverkan på 

järnvägens radio- och telesystem. 

Därtill, Trafikverket har i och med granskingskedet tagit del av mer 

detaljerade plankartor från kommunen och kan konstatera att 

utbyggnadsplanerna kommer i konflikt med Trafikverkets befintliga 

länkförbindelse. Utifrån att det ej rör sig om så kallad MobiSIR-

förbindelse har Trafikverket tagit beslutet att flytta länkstråk och på så 

sätt kan byggnation enligt föreslagen detaljplan genomföras trots allt. 

Detta innebär inte att Trafikverket kan komma att flytta förbindelser vid 

nya ändringar av detaljplanen eller vid byggnation över de förskrivna 

höjderna i planförslaget. Det är med andra ord inte säkerställt att 

detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset. 
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Samtaget anser Trafikverket att kommunen tillgodosett samtliga våra 

synpunkter, förutom frågan om totalhöjd och möjligheten att säkerställa 

riksintresset. Trafikverket hävdar fortsatt att detaljplanen ska ändras 

utifrån Trafikverkets förslag, inte minst då vi rör oss i, ett för 

Trafikverket, känsligt område med betydelse för utvecklingen och 

trafikeringen av Södra stambanan. 

 

Kommentar:  

Byggnadsplanebestämmelsen i Ö4 - 5 § ”På mark som betecknats i 

siffra inom romb får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som 

siffran anger. Där så prövas lämpligt får byggnadsnämnden medge 

högre höjd för mindre byggnadsdel.” och i Ö3 - 7 § 2 mom ”På med 

siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd 

i meter som siffran anger. Där så prövas lämpligt får 

byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre byggnadsdel.” utgår 

för området som berörs av planändringen. Både planbeskrivningen och 

plankartan har kompletterats med detta. 

Planbestämmelsen byggnadshöjd ändras till totalhöjd inom hela 

området som ändringen omfattar för att undvika eventuell negativ 

påverkan på riksintresse för Södra stambanan med stationer. Både 

planbeskrivningen och plankartan har justerats. 

Planbeskrivningen har kompletterats med illustration över område som 

berörs av ändringen. Illustrationen utgår för en aktuell grundkarta. 

 

5. Skånska Energi AB (2019-05-02) 

Skånska Energi AB har inga synpunkter på detaljplanen men vill ändå 

informera kommunen om att Nordic Suger utbyggnadsplaner utgör en 

så stor elektrisk effektökning att en helt ny mottagningsstation 

130/20Kv station som har ett markbehov av ca 100x100 meter måste 

byggas i närområdet. Det pågår markförhandlingar med markägare både 

norr och söder om Kävlinge ån. Av olika ekonomiska och tekniska 

förutsättningar är en placering söder om Kävlinge ån (Lunds kommun) 

att föredra. Vi är tyvärr p.g.a. regelverken kring koncession och tidsbrist 

(sockerbrukets tidplan) hänvisade till att förlägga stationen direkt under 

Eons 130Kv linjer som går i nordsydlig riktning öster om Sockerbruket. 

 

Kommentar:  

Planbeskrivningen har kompletterats med en sammanfattande 

upplysning om detta. 
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6. Kraftringen (2019-05-02) 

Kraftringen har lämnat upplysningar i samband med samrådet, men kan 

inte se att det finns med i samrådsredogörelsen. Kraftringen bifogar 

lämnade synpunkter nedan. 

Kraftringen har inga synpunkter på planförslaget. Upplysningsvis vill 

Kraftringen ändå framföra att innehavaren av områdeskoncessionen för 

el, Skånska Energi, planerar för hur det ökade behovet av el vid Örtofta 

sockerbruk till följd av planförslaget ska mötas. Det är viktigt att denna 

process går i takt med planförslaget så att det är klarlagt vid 

detaljplanens antagande att det ökade elbehovet kan tillgodoses. 

 

Kommentar:  

Planbeskrivningen har kompletterats med en sammanfattande 

upplysning om detta. 

 

7. Swedavia Airports (2019-05-03) 

Med anledning av kravet på flyghinderanalys har Swedavia Airports 

hört med Luftfartsverket när analysen behövs. 

Vid alla byggen eller uppställningar av byggkranar över 20 meter ska 

kontakt tas med Luftfartsverket. Luftfartsverket beslutar då om 

flyghinderanalys ska utföras eller inte. Beslutar Luftfartsverket att 

flyghinderanalys inte behövs sker det via mail som ni sedan bifogar i 

underrättelsen om samråd för detaljplan till oss. 

Yttranden från Luftfartsverket angående CNS utrustning ser vi gärna att 

ni mailar till Swedavia för information. Upprättade flyghinderanalyser 

mailar ni till Swedavia precis som idag för utlåtande. 

Gällande ärendet i detta mail har Swedavia stämt av det med 

Luftfartsverket och därmed har Swedavia inget att erinra om. 

 

Kommentar:  

Kommunen fick bekräftat från Swedavia Airports efter samrådsskedet, 

som hade en avstämning med luftfartsverket, att bedömningen var att 

ingen flyghinderanalys behövdes i aktuellt ärende. 

 

Planbeskrivningen innehåller vägledande information kring 

flyghinderanmälan under rubriken ”Upplysning inför byggstart”, för 

att säkerställa att den frågan lyfts minst fyra veckor innan byggstart. 
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8. VA SYD (2019-05-13)

Under Vatten och Avlopp, sid 8, har VA SYDs förslag till ändring av

text i samrådsskedet förts in, förutom de två sista styckena: ”Eftersom

ledningen utgör redundans för att försörja Eslöv med dricksvatten vid

tillfällen då ordinarie ledning inte fungerar, kan det vid dessa tillfällen

inträffa att sockerbruket inte kommer att kunna ta ut några nämnvärda

mängder vatten. Under de tillfällen då vattenleveranser från VA SYD

inte kan garanteras och Nordic Sugar vill upprätthålla produktionen,

måste Nordic Sugar planera för redundans i vattenförsörjningen, t.ex.

genom reservoarer”.

Detta bör föras in i handlingen eftersom det är en viktig information till

Nordic Sugar gällande vattentillgång.

Kommentar:

Kommunen har under planarbetet haft en nära dialog med Nordic

Sugar som redan har blivit informerade i frågan om vattentillgång, men

planbeskrivningen har även kompletterats i enlighet med yttrandet.

9. E.ON Energidistribution AB (2019-05-15)

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna

handlingar i ovan rubricerat ärende och konstaterar att området inte

berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till

planförslaget.

För information kan vi nämna att strax utanför planområdet har E.ON 

dubbla regionnätsluftledningar 130 kV, Vallkärra-Eslöv södra 1 och 2, 

men för bedömningen att detta inte påverkar ändringen av detaljplanen. 

Kommentar:  

Kommunen har tagit del av informationen.

10. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2019-05-16)

Förvaltningen har granskat det reviderade planförslaget och har följande

synpunkter:

Två plankartor har tillkommit vilket underlättar vid en bygglovs-

prövning. Under förutsättning att situationskartor/nybyggnadskartor

med uppdaterade egenskapsgränser och markhöjder lämnas in vid en

bygglovsansökan bedömer förvaltningen att bygglovsgranskning kan

ske mot de ändrade planerna.
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Ändrade områden är markerade med röd egenskapsgräns på respektive 

karta. Nya byggnadshöjder är angivna med svart text inom romb. 

En mindre yta, där 6 meters byggnadshöjd tillåts, är placerad på olika 

platser på plankarta Ö3 jämfört med illustrationen i figur 3 i plan-

beskrivningen sidan 4. Placeringen i planbeskrivningen bedöms som 

den rätta men bör kontrolleras. 

I figur 5 på sidan 6 i planbeskrivningen följer inte det röda ändrade 

området plangränsen exakt på plankarta Ö4. Det är viktigt att 

egenskapsgränserna sammanfaller mellan de två plankartorna så att det 

inte bildas en kil mellan dem där en äldre höjdbestämmelse gäller. 

Kartunderlaget är inte uppdaterat vid planändringarna. Befintliga 

ledningsrätter syns till exempel inte på kartorna. Sockerbruksvägens 

sträckning stämmer inte med verkligheten. En konsekvens är att 

förvaltningen egentligen inte vet vem som ska sköta cykelvägen som 

inte ligger på allmän platsmark. 

Höjdkurvor och slänter på planen stämmer inte med verkligheten. 

Byggnadshöjden 45 meter är då satt i förhållande till en marknivå som 

inte är tydligt definierad. Det är inte helt lätt att avläsa de nytillkomna 

byggnadsvolymerna. En sektion utmed hela sträckan längs järnvägen 

skulle kunna visa byggnadshöjderna, både de gamla och de 

nya. 

 

Kommentar:  

Område där totalhöjd 6 meter tillåts har justerats i plankartan till 

samma läge som i illustrationen.  

Planbeskrivningen har kompletterats med en illustration med ett 

uppdaterat kartunderlag.  

Syftet med planen är att reglera byggrätten för del av fastigheten 

Örtofta 15:35 genom en ändring av gällande detaljplaner. Att 

planlägga befintlig cykelväg som allmän plats ryms inte inom en 

ändring av detaljplan. En ny detaljplan hade inneburit en ny prövning 

av ändamålet industri vilket inte är motiverat i detta fall. De nya 

byggnadshöjderna kommer tydligt framgå i kommande 

bygglovsprövning. 
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Ändringar i planhandlingarna efter granskning 

Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts: 

Plankarta Ö3 

 Planbestämmelse om totalhöjd är tillförd. 

 Upphävd bestämmelsegräns är markerad med kryss. 

 Bestämmelse om byggnadshöjd och byggnadsplanebestämmelsen 7 

§ 2 mom ”På med siffra i romb betecknat område får byggnad 

uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. Där så prövas 

lämpligt får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre 

byggnadsdel.” är upphävd. 

Plankarta Ö4 

 Planbestämmelse om totalhöjd ät tillförd. 

 Bestämmelse om byggnadshöjd och byggnadsplanebestämmelsen 5 

§ ”På mark som betecknats i siffra inom romb får byggnad uppföras 

till högst den höjd i meter som siffran anger. Där så prövas lämpligt 

får byggnadsnämnden medge högre höjd för mindre byggnadsdel.” 

är upphävd. 

Planbeskrivning 

 Utvecklad text om ändring av byggnadsplan. 

 Text om planbestämmelse för totalhöjd. 

 Text om bestämmelse byggnadshöjd och 

byggnadsplanebestämmelser som utgår. 

 Text om egenskapsgräns som utgår. 

 Ny illustration över område (inom Ö3 och Ö4) som berörs av 

planändringen utifrån uppdaterat kartunderlag. 

 Kompletterat texten under Planförslaget/Teknisk försörjning/Vatten 

och avlopp. 

 Justerad illustration över avstånd från område som berörs av ändring 

av detaljplan till spårmitt och vägkant. 

 Text om att framtida elbehov ska klarläggas under 

Genomförande/Tekniska genomförandefrågor. 

 

 

 

 

Sofia Svensson 

Planarkitekt 


