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BATRADET
(Samarbetsorgan f6r b6tklubbar och bryggfdreningar i Tyresd)

% Bertil Bergseth, SvartbiicksvEigen 8, 13569 Tyresd
070-96241 80, bberqseth@gmail.com

Arrendevillkor fcir ideella bitklubbar och bryggfcireningar i Tyresci

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, underfdregAende mandatperiod, om nya avgifter och

arrendeavtal f6r de bitklubbar och bryggforeningar som arrenderar mark eller vatten av Tyresd
kommun ("Kommunen"). Arrendeavgiften samt avgiften fdr vinteruppldggning av bAt avsAgs att
h6jas sex g6nger i tre steg. lngen information hade f6re beslut om arrendeh6jningen sdnts ut till
Tyresd bAtklubbar eller fdregAtts av nAgon f6rhandling i likhet med ndr tidigare arrendeavtal
fdrhandlats fram mellan Kommunen och Tyres6 Fdrenade Bitklubbar, fdretrddda av sitt
verkstdllande organ Tyresd Bitrid ("B6tridet").

Under senhdsten 2017 skickades uppsdgningar successivt ut till de b6tklubbar vars arrendeavtal
l6pte ut 2018-12-31. I brevet med uppsdgningen fanns dven information om den beslutade
avgiftshojningen. Denna lAg dock som ett separat dokument. Det fanns ingen hdnvisning till den
beslutade avgiftshdjningen i uppsdgningen och det fanns heller inte bifogat de nya avtalsvillkoren
eller hdnvisning till de tidigare avtalsvillkoren. De fullstdndiga avtalsvillkoren sdndes istdllet
successivt ut till de olika bAtklubbarna under hdsten 2018, nigra minader fdre avtalstidens
utging. De uppsagda klubbarna fick pA detta vis stegvis kdnnedom om villkoren och dessa
presenterades som ultimativa. Sammantaget anser BAtrAdet att det sdtt pA vilket Kommunen
sk6tte uppsdgningarna var undermAligt och otydligt. En kommun borde ha tydligare rutiner fdr
denna typ av drenden samt tillgodose behovet av tydlighet och korrekthet gentemot
kommunmedlemmarna.

De tidigare arrendeavtalen som tilldmpats under c:a 18 6r var, enligt mAnga bitklubbars
uppfattning, i stort behov av att ses 6ver betrdffande bl.a. riittigheter och skyldigheter, men nAgot

sAdant initiativ hade inte tagits fr6n Kommunens sida. Denna hantering frAn Kommunen blev
senare anledning till att Tyresd Fdrenade BAtklubbar med sitt Bitrrid 6terblldades f6r att utgdra en

enad samtals- och fdrhandlingspart ifortsatta diskussioner och f6rhandlingar med Kommunen.

Det kan i sammanhanget noteras att det av Kommunens kommunplan framgir att ett av
Kommunens fokusomrAden 5r; " Delaktiga - tillsammans', ddr bl.a. f6ljande anges:

"Tyresd kommun har ett uttatat medborgarperspektiv med stor servicekdnsla och lyhdrdhet
gentemot invdnare. Tyresd dr en kommun ddr beslut sit ldngt som mdiligt fattas av eller
hAra menniskor sjdtva. Det dr enkelt att engagera sig och fdra fram sina synpunkter. Mdnga
i atla dtdrar vill vara med om att bidra och ta ansvar. Engagemanget och kompetensen hos
Tyresdbor, fdreningar och ndringsliv dr framgttngsfaktorer i kommunens utveckling. Dialog
och medskapande tdgger grunden till samsyn. Vif1rebygger motsdttningar och 6kar
fdrstAelsen fdr varandra. Tillsammans skapar vi framtidens Tyres6."

Kommunens hantering av nya arrendeavtal fdr Tyresds b6tklubbar som arrenderar mark av
Kommunen rimmar dAligt med detta uttalande i kommunplanen.

Begflran om f<irhandling
Som underlag fdr beslut om hdjning av arrendeavgiften 169 en utredning fr6n
Stadsbyggnadsfdrvaltningen i Kommunen, av vilken det framgir att Kommunen har jdmfdrt

arrenOeivgifter i ett antal kommuner i Stockholms ldin. BAtrAdet har sedermera haft tillfiille att titta
nlirmare pA denna utredning och funnit att det fdreligger stora fel och brister i denna, vilket utan

tvivel piverkat beslutet. I Kommunens kostnadsjdmfdrelse har man t.ex. uteslutit kommuner med

lAga avgifter samt medtagit kostnader vid kommunala smAbAtshamnar. BitrAdet har ddrfdr begiirt
at[Oestutet omprdvas och hemstdllde i skrivelse till kommunstyrelsen 2018-12-12om f6rhandling
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angaende det nya arrendeavtalet. I skrivelsen hemstdllde vidare B6tridet att de aktuella befintliga
arrendeavtalen skall gdlla fram till en tidpunkt dA Kommunen och BitrAdet gemensamt kommit
dverens om en rimlig utformning av nytt arrendeavtal med tillh6rande debiteringsmodell.

Argument f6r en fdrhandling
B6trAdets argument f6r en fdrhandling fdljer hdr mer detaljerat:
Kommunen har, enligt Bitridets uppfattning, inte haft tillriicklig kunskap och insyn i den rdtt
speciella situation som gdller fdr ideella bitklubbar och bryggforeningar. Om detta dr inget annat
att sdga dn att det har BitrAdet viss fdrstAelse f6r. Alltsedan 1990talet har arrendevillkoren varit
forem6lfor prdvning men i tidigare sammanhang har dAvarande kommunledningar insett
komplexiteten och uppmanat bitklubbar och bryggfdreningar att genom ett gemensamt organ,
BAtrAdet, utgdra samtalspartner vid utformning av avgifter och arrendekontrakt.

Ndr uppsdgningen av de tidigare arrendeavtalen kom b6tklubbarna till del var det emellertid ingen
som dessf6rinnan samrAtt eller ens informerat bAtklubbarna om vad som planerades, utan avtal
och avgiftshdjningen kom som en ren dverraskning.

Villkoren fdr bAtklubbarna dr ocksi mycket varierande och omfattar allt frin fem till sex
bryggplatser till275 bryggplatser i en hamn. FOr vissa gdller mdjlighet till vinteruppstdllning, fdr
andra icke. En del betjdnas av kommundgda vdgar, andra av vdgf6reningar till vilka avgifter
erldggs. lbland ingAr mdjligheten att inom omridet parkera fordon, i andra fall saknas den
m6jligheten. Som regel skall allmdnheten ha tilltrdde fia rent av i vissa fall betjiinas av toaletter,
sophantering etc.) och ivissa falltill6ts att omrAdet inhdgnas. FdrhAllandena varierar silunda stort
och n6got initiativ till att utforma ett nytt normavtal, som tar hdnsyn till mycket olika f6rhillanden
togs ej, utan man hade f6r avsikt att gA vidare med det gamla avtalets utformning.
BitrAdet fdreslAr ndr det gdller detta att ett rabattsystem infdrs som tar hdnsyn till de mycket
ojdmlika fOrhAllandena for de olika bAtklubbarna.

F6rst bdr klarg6ras vad som skiljer en kommersiell marina frAn en ideell bAtklubb: En marina
anldggs av kommun eller f6retag som upphandlar, bygger, underhAller och administrerar (t ex hyr
ut) anldggningen till enskilda bAtdgare som dA fir betala f6r kapitalkostnader, arbete, underhill och
administration. En ideell bittklubb ddremot arrenderar, t ex av Kommunen, mark fdr anldggning av
en hamn eller uppldggningsplats. En ideell bitklubb upphandlar sjdlv bryggor, Y-bommar,
mastkran, upptagningsutrustning m.m. genom omfattande l6n och det dr ett lAngsiktigt
engagemang som krdver minga Ars avskrivningstid och risktagande ndr man inte dger den mark
eller vatten som anldggningen finns pA. En ideell b6tklubb utfor praktiskt taget allt arbete pA ideell
vdg genom s.k. arbetsplikt, vars omfattning beror pi anldggningens behov. Detta inte bara sdnker
kostnaderna utan ger dven en i klubben sammanhAllande och vdrdefull social gemenskap.

Kommunens utredning angAende jdmf6rande arrendeavgifter i vAra grannkommuner, se bilaqa 1,

verkar tyvdrr inte uppmdrksammat denna grundldggande skillnad utan har, enligt BitrAdets
uppfattning, ddrfdr dragit felaktiga slutsatser och jdmfdrelser. Hade en samtalspartner som
BAtrAdet, med kunskap om bAtlivet, anviints hade dessa misstag kunnat undvikas. Nu f6reslogs av
Kommunen att avgifterna itre snabba steg skulle sexfaldigas. Kommunen ansig till och med att
gdllande avgifter var starkt subventionerade! Detta dr svArt att forstA med hdnsyn till att flertalet
aktuella omrAden itidigare avstyckningsplaner avstyckats fdr allmdnhetens tilltrdde fdr bad- och
bitliv och ddrmed saknar alternativt kommersiellt vdrde.

Den tidigare arrendeavgiften var i paritet med Stockholms stads och ddr har man nu beslutat om
en avgiftshojning till 100 kr/lopmeter brygga frAn tidigare 60 kr, vilket innebdr att arrendeavgiften
f6r en 2,5 m bred bAtplats i Stockholm stad kostar 250 krlAr jdmfdrt med Tyres6 kommun ddr den
kommer kosta 75OkrtAr. Avgiften for vinteruppliiggning av b6t kommer i Tyres6 kommun kosta 750
kr/bAt medan Stockholms stad tar ett kvadratmeterpris.
Ut6ver dessa avgifter har bitklubbarna i Kommunen att sjdlva svara f6r alla investeringar i bryggor
och annan hamnutrustning, betala vdgavgifter, skdta reparationer, underhAll och bryggbyten,
Y-bommar, bojar m.m. BAtklubbarna kommer dessutom enligt uppgift att beldggas med 25% moms
samt skatteplikt!
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B6trAdet ifrAgasdtter vidare starkt att Kommunen tar samma arrendeavgift fdr en bryggplats for en

roddbAt som fdr en stor motorbit. Samma princip gdller fdr vinterf6rvaring av bAt och Bitridet
fdreslSr ddrfdr att debiteringsmodellen dndras. BitrAdet anser, med anledning av ovanst6ende, att

Kommunen fortsdttningsvis bdr fdlja Stockholms stads taxa vad gdller bryggplatser samt att
avgiften fdr vinterfdrvaring av bAt debiteras med ett kvadratmeterpris f6r den del av
arrendeomr6det som 6r avsett f6r detta.

BAtrAdet har gjort en sammanstdllning av villkoren fdr ideella bitklubbar med klubbdgda bryggor i

andra kommuner i Stockholms ldn, se bilaoa2. Denna sammanstdllning visar att Kommunen
med avgiften 2x750 kr f6r bryggplatj oCh vinteruppldggning i vdsentlig grad skiljer sig frAn
andra kommuner i Stockholms ldn ndr det gdller dessa avgifter.
Som exempel pA hur skevt den beslutade taxan slir kan som exempel tas fr6n en av Tyres6s

bfitklubbar med en brygga pA 65 m f6r 43 bAtplatser. I Stockholms stad, med dess konkurrens om

marken fdr mAnga dndamil, betalar man 12 500 kr om Aret i bryggplatsarrende. Med Kommunens

nya taxa skulle man betala 3225Okr Ar 20221Detta pekar pi orimligheten och det dr bara att

beklaga att man infdr beslutet inte fAtt en rdttvisande utredning efter samrid med bitfolket.
Nar det gdller vinteruppldggning utgdr ingen sdrskild avgift iflertalet kommuner utan ingir i

arrendeavgiften.

Enligt den kommunala sjdlvkostnadsprincipen fAr priset fdr en vara eller tjdnst endast avse
kostnaderna fdr denna klart urskiljbara tjdnst. BAtrAdet har ddrf6r tidigare till Kommunen begdrt att

Kommunen redovisar sina kostnader fdr drift och forvaltning av arrendeomrAdena, utan att ha fAtt

nAgot gensvar pA detta. I samband med fortsatta diskussioner med Kommunen f6rvdntar sig

Sa[raOet att Kommunen redovisar vilka kostnader Kommunen har f6r arrendeomrAdenas
fdrvaltning enligt den kom m unala sjdlvkostnadsprincipen.

En hamnanldggning dr, som framgir av ovanstAende, en omfattande och lingsiktig investering f6r
bAtklubbarna. Att dd leva med en kort arrendetid miste fdrenas med en kompensation frAn

markdgaren om hamnen av nigon anledning mAste flyttas eller upph6ra och detta inte beror pA

f6rsumlighet frAn arrendatorns sida utan pA andra yttre omstdndigheter och skrivas in i

arrendeavtalet.

En arrendetid pi tio Ar dr normalt en alldeles f6r kort tid med hdnsyn till de investeringar som krdvs

av bitklubbar med egna bryggor. UtgAngspunkten b6r istdllet vara en arrendetid om 25 Ar, nAgot

som skulle ge en mer rimlig avskrivningstid fdr de investeringar som m6ste gdras inom arrendet.
Ett annat skiiltill varfdr det skulle vara klokt med en lAng arrendetid 6r att det i Lag (1998:812) med
sdrskilda bestdmmelser om vattenverksamhet f6reskrivs att det fdr tillstAnd till vattenverksamhet dr
grundldggande att verksamhetsutdvaren ska ha ridighet 6ver vattnet ddr vattenverksamheten ska
Oedrivai.-l forslag till nya arrendeavtal anges en arrendetid om tio 6r med f6rldngning ett Ar itaget
vid utebliven uppsdgning. Tillstind fdr vattenverksamhet kan ldmnas till en arrendator men det blir
troligtvis svirt att motivera att fi ett tillstAnd vilket grundar sig i att arrendatorn har rAdighet 6ver
vattnet ndr arrendeavtalet endast l6per pA tio eller ett ir i taget. Detta hade fdrenklats om

arrendetiden bestdmdes till 25 dr.

Gatukostnader
Ndr det gdller gatukostnader har Kommunen angivit att man har f6r avsikt att ta ut gatukostnader
av samtliga bitklubbar som arrenderar mark inom detaljplanerat omride. Vidare har Kommunen
angett att det inte kommer vara m6jligt med de anst6nd som vissa fastighetsdgare inom respektive
omrAde kan ansdka om. BitrAdet ifrAgasdtter skdligheten och lagligheten i att ta ut dessa
gatukostnader som kan uppg6 till mycket hdga belopp. Bitr6det ifrigasdtter dven skdligheten att ta
ut en gatukostnad pi senare detaljplanerade omriden trots att detta inte tagits ut pA tidigare
detaljplanerade omrAden och hdvdar att detta strider mot likstdllighetsprincipen. Ndr BAtridet
vidare efterhdrt med Saltsjdn Mdlarens BAtforbund samt vissa grannkommuner har ingen h6rt talas
om att nAgon annan kommun tar ut en gatukostnad av en bitklubb som arrenderar mark inom

detaljplanerat omr6de.
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Synen pi bitlivet
Det dr en vanlig uppfattning bland icke bAtdgare att dessa vackra flytetyg dr lyxbitar och 6gs av
"rikt folk". SA 6r vanligtvis inte fallet, i varje fall inte i en klubbhamn med ideell medlemsdrift.
Kanske i en marina ddr man kdper sina tjdnster men nigon sAdan finns inte i Tyres6. De flesta
b6tdgare har bdrjat med en liten begagnad b6t och sedan genom entrdget arbete och f6rsakelser
bytt upp sig undan for undan och mAnga bAtplatser arrenderas idag av dgare till roddbitar och
mindre styrpulpetbAtar. Vanligtvis arbetar hela familjen med sAvdl underhAll som utnyttjande av
bAten och som fA andra sporter knyter den samman generationer.

Utredningar och fakta frin Bitbranschens Riksfdrbund, SweBoat, se t.ex "Fakta om biltlivet i
Sverige 2018' , har klart visat att bitlivet genererar mAngdubbelt mer i skatteintdkter dn vad

verksamheten kostar. BAtlivet krdver, till skillnad mot m6nga andra sporter som ishockey, ridning,
fotboll, inga kommunala arenor och investeringar. Man fdrvdntar sig inga bidrag men ddremot
rimliga villkor f6r att bedriva sin verksamhet

Bitklubbarna dr inte f6r Kommunen belastande eller kostnadskrdvande utan fdr Kommunen en

tillgingsskapande verksamhet. Det kan inte ligga i Kommunens intresse att med en sexfaldig
avgiftshojning motarbeta bitklubbarnas ideella och betydelsefulla verksamhet. F6r en
skdrgirdskommun som Tyresd m6ste b6tlivet ses som en tillgAng, inte som en inkomstkdlla.

Bitridets yrkanden
Bitridet fdrvdntar sig nu att Kommunens styrande politiker:

. Ompr1var tidigare beslutad avgiftshdjning med hdnsyn till av Bdtrddet framtagen
kostnadsjiimfdrelse samt lvriga synpunkter som framfdrs enligt ovan.

. lnfdr nya avtal och arrendeavgifter efter f1rhandlingar och samrdd med Bdtrddet.

. Redoyisar vilka kostnader Kommunen har fdr hantering av aktuella anendeomrdden enligt
de n kom m u n al a sj dlv kostn ad spri nci pe n.

. Ompr,var frdgan om gatukosfnadsersdttning vad gdller ideella bdtklubbar som arrenderar
m arkfu atten av Kommu nen.

Tyresd den 12juni 2019

?f=.aYfu
Bertil Bergseth
Sekreterare

Bilaga 1: Tyresd kommuns avgiftsutredning angAende arrende for b6tklubbar/platser/bryggor
Bilaga 2 Tyres6 BitrAds jdmf6relse av arrendeavgifter i 15 kommuner i Stockholms ldn

'i} .

Sdndlista:
Tyres6 kommun, Kommunstyrelsen, 135 81 Tyres6
Tyres6s politiska partier
Tyresds 50st bAtklubbar/bryggf6reningar
Tyresd BAtrAd
Saltsj6n-Miilarens BAtforbu nd
Svenska BAtunionen
Tyresonds Villadgarefdrening
Trollbdckens Eg nahemsf6rening
Raksta Samfdllighetsfdrening
Solberga Tomtdgarf6rening
Berg holms Tomtdgarfdrening
Tyres6 Dyviksudds Tomtdgarefdreni ng
DLA Piper, Kristina Stavne



  Bilaga 1 

Utdrag ur Tyresö kommuns jämförelse av arrendeavgifter för kommuner inom Stockholms 

län som använder samma beräkningsmodell som Tyresö. Underlaget anges I 

beslutsunderlag angående revidering av arrendeavgifter för båtklubbar med Dnr 

2017/KSM0214.261 

 

Arrende för båtklubbar/platser/bryggor 

  

ARRENDEAVGIFT 
  

 

KOMMUNER 
 

MARKTOMT 
 

VATTENTOMT 
 

BÅTPLATSER 
 

VINTERUPPLÄGG 

 
Botkyrka 

15kr/m2 

(Anpassas till 

förhållande) 

 
- 

 
- 

 
Nej 

 
Haninge 

Exempelvis 

40000-80000 

kr/år+index 

 
- 

 
- 

 
Ja (Båtklubb) 

 
Huddinge 

 
- 

 
Se bryggor 

 
- 

 
Nej 

 
Lidingö 

Arrendeavgift 

per upplagd 

båt. Se text 

 
- 

 
- 

 
Ja (Båtklubb) 

 

Nacka 
 

- 
 

17kr/m2
 

1000- 

1500kr/år 

 

Nej 

 
 
Norrtälje 

5 % 

avkastning på 

värde för 

marken 

 
 

- 

 
 

1000kr/år 

 
 

Nej 

 

Nynäshamn 
 

- 
 

- 
1245 

kr/bryggmeter 

 

Ja (100 kr/m2)
 

 

 
Södertälje 

2-12kr/m2 

(Anpassas till 

omgivningen) 

 

 
75kr/löpmeter 

 

 
- 

 

 
Nej 

 
 
Vaxholm 

Efter 

förhandling 

och beslut i 

nämnd 

 
 

- 

 
 

1290-3594 kr 

 
 

Nej 

 
Österåker 

200kr/ m2,
 

Årliga avgiften 

3,5 % av detta 

 
- 

 
- 

 
Nej 

Medelvärde:   

1134-1835 kr 
 

Nej 

 
 

Tabellen har baserats på de uppgifter kommunerna har lämnat via mail, telefon samt 

respektives hemsida. 
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Datum 2019-06-12 Version 6

Kostanden i tabellen nedan redovisar  kommunuthyrd mark till klubbar som själva står får investeringar och underhåll av sina anläggningar.

Inventeringen omfattar 15 kommuner i närområdet till Tyresö. Inv. utförd V18-24

Totalt antal tillfrågade båtklubbar är ca 50 st.  Svar har hitintills erhållits från ca 35 st.

Tillfrågade kommunkontor har inkommit med uppgifter.

KPI tillkommer på vissa avgifter.

Kommun Svarsunderlag Bryggplats Vinterplats Årskostnad/båt Anmärkning

SÖDERTÄLJE KOMMUN 233 0 233 Fri dispositionsrätt av mark (4000m² för båt-

Antal platser, ca 150 Ingår uppläggning & parkeringsyta)

Totalkostnad SEK 35000

WAXHOLMs STAD ÄLDRE AVTAL 547 0 547 Mark disponeras av klubben efter ö.k.

Antal platser, ca 383 Ingår i mån

Totalkostnad 209592 av plats

WAXHOLMs STAD NYA AVTAL 74 137 211 Nya avtal, vatten kostar 3:-/m²,mark kostar 5:-/m²

Vatten

Antal platser, ca 105

Totalkostnad 7821

Mark 

Antal platser, ca 75

Totalkostnad 10275

EKERÖ KOMMUN 300 0 300 De flesta båtklubbarna har köpt sin mark.

Antal platser, ca 200 Ingår Kommunen sålt & säljer marken till klubbarna.

Totalkostnad 60000



HÅBO KOMMUN 118 0 118 Många båtklubbar ingår företrädesvis i samfälligheter 

Antal platser, ca 280 Ingår

Totalkostnad 33000

ÖSTERÅKERS KOMMUN Alla båtklubbar äger sin mark.

Antal platser, ca Inga upplåtelseavtal förekommer

Totalkostnad Därför inga värden i tabellen

VÄRMDÖ KOMMUN 113 0 113

Antal platser, ca 346 Ingår i mån

Totalkostnad 38995 av plats

UPPLANDS BRO KOMMUN 320 0 320 Båtklubbar ingår företrädesvis i samfälligheter 

Antal platser, ca 50 0

Totalkostnad 16000

NORRTÄLJE KOMMUN 520 0 520 Många båtklubbar ingår företrädesvis i samfälligheter 

Antal platser, ca 13 0 eller äger sin mark. Några har avtal med kommunen

Totalkostnad 6760 Markplats ingår ej

NACKA KOMMUN 900 0 900 Kommunen arrenderar ut mark till båtklubbar

Antal platser, ca Ingår Klubbarna står för anläggningen och disponerar

Totalkostnad området. Vinteruppläggning där det är möjligt

Möjlig miljörabatt på upptill 15% kan utgå.

LIDINGÖ STAD Staden tillhandahåller mark, pirar, bryggor,vatten, 

Antal platser, ca & pontoner. Lidingö stad samverkar med båtrådet.

Totalkostnad Inga klubbägda anläggningar.



HANINGE KOMMUN 329 0 329 Möjlighet att bedriva gästhamnsverksamhet ingår.

Antal platser, ca 590 Ingår i mån Vinteruppläggning där det är möjligt.

Totalkostnad 194000 av plats

STOCKHOLMS STAD 300 360 660 Taxa enligt redovisat beräknat på vald normbåt.

Antal platser, ca 100:-/bryggmeter 15:-/m² (2,5 X 6,5 m)

Totalkostnad användbar för båtplats

HUDDINGE KOMMUN 693 0 693 Bryggplats och vinterplats ingår i denna kostnad.

Antal platser, ca 239 För bryggor som hålls tillgängliga för allmänheten

Totalkostnad 165524 i Dreviken utgår ingen avgift.

BOTKYRKA KOMMUN 14 0 14 Vinterplats ingår.

Antal platser, ca 140

Totalkostnad 2024

NYNÄSHAMNS KOMMUN 250 0 250 Centralt belägna båtklubbar betalar.

Antal platser, ca 370 Utanför tätort oftast ingen arrendekostnad.

Totalkostnad 92500

MEDELVÄRDE BERÄKNAT BASERAT PÅ KOMMUNGENOMSNITT Tillgången till platser på land varierar och erbjuds

Antal kommuner 13 efter möjlighet, ofta utan särskilt arvode.

Kommunmedelvärde 371

TYRESÖ KOMMUN 750 750 1500 Dessa avgifter uttages till denna nivå med ett

succesivt införande under 4-5 år.

Avtalsvillkoren bygger på gamla omoderna avtal.
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