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ORGANISATORISKA FRÅGOR  
Allmänt 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder. 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla-
nen. Denna beskrivning omfattar fördelningen av ansvar och möjlig-
heter till att genomföra detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:56 samt 
Tanums-Rörvik 1:221 i Tanums kommun. Det geografiska område 
som omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Av-
sikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomfö-
randet av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är en handling 
som ingår i planhandlingen och därigenom antas av kommunen. 

I den fortsatta beskrivningen benämns markägaren för exploatören. 

Planprocessen 
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande, vilket bland annat 
innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut 
för granskning innan det kan tas upp för godkännande och antagande. 
Planarbetet har påbörjats innan nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) började gälla och upprättas därför enligt den äldre plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10). 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planen: 

Oktober 2019 Beslut i miljö- och byggnadsnämnden 

November 2019 Beslut i kommunstyrelsen 

November 2019 Beslut om antagande i kommunfullmäktige 

December 2019 Laga kraft 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 
kommer den att vinna laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet.  



4 (13) 

 

Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Tanums–Rörvik 1:56 samt Tanums -Rörvik 1:221 m fl 

 Grebbestad, Tanums Kommun  

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år från det datum detalj-
planen vunnit laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genom-
föras. Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genom-
förandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens 
byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter ge-
nomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som 
tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möj-
ligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, 
eftersom de rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är 
”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningstäl-
lande och underhåll av allmän platsmark inom planområdet. I planen 
är väg, gångväg och natur allmän plats. 

Huvudmannaskapet är enskilt inom detaljplanen, vilket innebär att 
kommunen inte är huvudman för allmän plats.  

Motivet för att ha enskilt huvudmannaskap i denna detaljplan är att 
gällande detaljplaner i omgivningen har enskilt huvudmannaskap för 
allmänna platser, såsom naturmark och lokalvägar. Även de större till-
fartsvägarna, Tanumstrandsvägen och Rörviksvägen, har enskilt hu-
vudmannaskap och sköts av samfällighetsföreningar. 

Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter och anlägg-
ningar i området får ansvaret att förvalta och sköta allmänna platser. 
Inget ansvar läggs som regel på den enskilde utan det bildas gemen-
samhetsanläggningar som vanligen förvaltas av en samfällighetsför-
ening. Läs mer under rubriken gemensamhetsanläggningar.  

Ansvarsfördelning 
Ett genomförande av planen förutsätter bland annat samverkan mellan 
exploatören i denna detaljplan och exploatören i angränsande plan. 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i nedanstående tabeller. 

 

Allmän plats   

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförande- 
ansvarig 

Drift- och  
skötselansvarig 

NATUR Inget nytt genomförande Ny samfällighetsförening 

LOKALVÄG  Exploatör 
Befintlig/Ny samfällig-
hetsförening 

GÅNGVÄG  Exploatör Ny samfällighetsförening 
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Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförande- 
ansvarig 

Drift- och  
skötselansvarig 

Spill- och dricksvattennät, (led-
ningar inkl. spill- och vattenled-
ningar till kommunala ledningar) Exploatör Ny samfällighetsförening 

Dagvattennät, inkl. ledningsnät till 
befintligt dike utanför planområdet  Exploatör Ny samfällighetsförening 

El, tele och data  Exploatör Ny samfällighetsförening 

Kvartersmark   

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförande- 
ansvarig 

Drift- och  
skötselansvarig 

B - Bostäder 
Respektive fastighets- 
ägare 

Respektive  
fastighetsägare 

Vatten, spill- och dagvatten 

Respektive fastighets- 
ägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Respektive  
fastighetsägare 

g-område (ledningsnät för vatten, 
spill- och dagvatten) Exploatör Ny samfällighetsförening 

Naturmark  
Naturmarken inom allmän plats kräver inget nytt genomförande. En 
samfällighetsförening kommer att ansvarara för skötseln av naturmar-
ken. 

Vägar inom området 
Exploatören bekostar och ansvarar för att lokalväg och gångväg an-
läggs med den standard som accepteras av den samfällighetsför-
eningen som ska förvalta vägarna. 

En samfällighetsförening kommer att ansvara för drift och underhåll 
av den gemensamhetsanläggning som kommer att omfatta nya lokal-
vägar och gångvägen. Fastigheterna inom planområdet kommer att 
delta i gemensamhetsanläggningen och fastighetsägarna blir medlem-
mar i samfällighetsföreningen. 

Den befintliga infartsvägen fram till Tanums-Rörvik 1:221 ingår i en 
gemensamhetsanläggning, Tanums-Rörvik ga:7, som förvaltas av 
Gamla Rörviks samfällighetsförening.  

Tillfartsväg utanför området 
Tillfartsvägen för de blivande bostadsfastigheterna inom Tanums-Rör-
vik 1:56 kommer att passera genom angränsande detaljplan för Ert-
seröd 1:5 och 1:7 i söder. Exploatören kommer att ansöka om inträde 
för bostadsfastigheterna i den gemensamhetsanläggning som kommer 
att bildas för vägen i den södra detaljplanen.  
Underhåll och skötsel kommer en samfällighetsförening att ansvara 
för. 
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Vatten och avlopp 
Exploatören ska bekosta och utföra utbyggnad av ledningsnät för vat-
ten och spillvatten inom hela planområdet och fram till av kommunen 
anvisade anslutningspunkter enligt vid byggstart gällande kommunal 
standard. Utbyggnaden inom delar av planområdet och utanför plan-
området fram till kommunal anslutningspunkt ska samordnas med öv-
rig planerad utbyggnad i angränsande område. 

Vatten- och spillvattennätet kommer att ingå i en gemensamhetsan-
läggning, som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Bostadsfas-
tigheterna inom planområdet kommer att ingå i denna gemensamhets-
anläggning. 

Dagvatten 
Anläggandet av dagvattensystemet bekostas av exploatören. Dagvat-
tensystemet kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning, som ska 
förvaltas av en samfällighetsförening. Bostadsfastigheterna inom plan-
området kommer att ingå i denna gemensamhetsanläggning. 

Exploatören ansvarar för att dagvattenlösningar samordnas med övrig 
planerad utbyggnad i angränsande område. 

El tele och data kommunikationer 
Respektive ledningsägare ansvarar för sina ledningar. Eventuell flytt 
av befintliga ledningar på grund av förslaget bekostas av exploatören. 

Bostäder 
Inom den avstyckade bostadsfastigheten ansvarar respektive fastig-
hetsägare för att byggnader, bostadstillbehör, vatten- spill- och dagvat-
tenanläggningar genomförs och underhålls.  
Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal har upprättats mellan Tanums kommun och exploatören. 
Planavtalet reglerar kostnader i samband med handläggandet av detalj-
planen. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal har upprättas mellan exploatören och Tanums 
kommun. I avtalet regleras kostnader och ansvarsfördelning för ut-
byggnad och drift av bland annat lokalväg och utbyggnad av kommu-
naltekniska anläggningar. I exploateringsavtalet regleras också rätten 
att ansluta vatten- och spillvattenledningar till kommunens lednings-
nät. Avtalet ska vara undertecknat och godkänt av kommunstyrelsen 
innan planen antas i kommunfullmäktige. 

Övriga avtal 
Exploatören träffar avtal med Gamla Rörviks samfällighetsförening 
om ombyggnad av befintligt vatten- och spillvattennät, samt att däref-
ter få rätt att använda det nya vatten-, spillvatten- och dagvattennätet. 
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Avtal om ansvar för utbyggnad och drift av gemensamma anlägg-
ningar; vägar, vatten-, spillvatten och dagvattenanläggningar träffas 
mellan exploatören i denna detaljplan och exploatören i detaljplan för 
Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:56 och hela 
fastigheten Tanums-Rörvik 1:221, samt del av Tanums-Rörvik 1:50, 
och del av Tanums-Rörvik 1:218. All mark inom planområdet är idag 
i privat ägo. Tanums kommun berörs inte som fastighetsägare i denna 
plan. 

 
Berörda fastigheter inom planområdet: Tanums-Rörvik 1:56 (blå) Tanums-
Rörvik 1:221 (orange), Tanums-Rörvik 1:50 (grön) och Tanums-Rörvik 
1:218 (röd). 

En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet finns redovisade i tillhörande fastig-
hetsförteckning. 

Fastighetsbildning 
Marken inom planområdet utgörs av kvartersmark och allmän plats-
mark. De enskilda bostadsfastigheterna inom kvartersmarken bildas 
och avstyckas från Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221 

Detaljplanen möjliggör för upp till 13 nya bostadsfastigheter. Det sker 
genom avstyckning av elva fastigheter från Tanums-Rörvik 1:56 och 
två fastigheter från den bebyggda bostadsfastigheten Tanums-Rörvik 
1:221. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar av 
lantmäteriet. Initiativ till ansökan om fastighetsbildning tas av exploa-
tören när planen vunnit laga kraft.  
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Gemensamhetsanläggningar 
Det bör bildas gemensamhetsanläggning för de anläggningar som ska 
nyttjas gemensamt av bostadsfastigheterna inom planområdet, exem-
pelvis nya lokalvägar, gångväg och vatten-, spillvatten- och dagvatten-
anläggningar. Bildandet av en gemensamhetsanläggning sker i en lant-
mäteriförrättning och regleras i anläggningslagen. I förrättningen bes-
lutas om hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och för-
dela kostnaderna för anläggningen. Gemensamhetsanläggningen blir 
gemensam egendom för de fastigheter som får del i den. Vanligen bil-
das en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanlägg-
ningen och ägare av de fastigheter som deltar i gemensamhetsanlägg-
ningen blir medlemmar i föreningen. 

Befintliga anläggningar 
Det finns befintliga ledningar för vatten och spillvatten inom planom-
rådet. Ledningarna ingår i gemensamhetsanläggningarna Tanums-Rör-
vik ga:5 och ga:6. Ledningarna kommer i och med genomförandet av 
denna detaljplan och den angränsande detaljplanen för Tanums-Rör-
vik 1:5 och 1:7 att ersättas med nya ledningar och de befintliga ge-
mensamhetsanläggningarna kommer av denna anledning att behöva 
omprövas, läs mer under rubriken tillkommande gemensamhetsan-
läggningar. 

Gemensamhetsanläggningen Tanums-Rörvik ga:7 omfattar utrymme 
för väg med dike för befintlig tillfartsväg från väster. De två tillkom-
mande bostadsfastigheterna som föreslås avstyckas från Tanums-Rör-
vik 1:221 bör inträda i gemensamhetsanläggningen och för vidare ut-
fart fram till allmän väg bör de även inträda i gemensamhetsanlägg-
ningen som omfattar Rörviksvägen, Tanums-Rörvik ga:3. Det sker 
vanligen genom att en överenskommelse om andelstal och ersättning 
för inträde träffas mellan samfällighetsföreningen och ägaren av den 
fastighet som ska inträda. Överenskommelsen ska sedan godkännas av 
lantmäteriet och godkännandet får samma verkan som beslut vid en 
förrättning. Alternativt ansluts bostadsfastigheterna genom att lantmä-
teriet fattar beslut i en förrättning.  

I planen följer området för lokalgata de befintliga förhållandena vid 
tillfartsvägen, samt avgränsning för befintlig gemensamhetsanlägg-
ning Tanums-Rörvik ga:7. Möjlighet finns att utöka gemensahetsan-
läggningen med en vändytan i slutet av gatan, vid Tanums-Rörvik 
1:221. 

Om ägare av de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen 
Tanums-Rörvik ga:7 (befintlig tillfartsväg) så önskar kan standarden 
på vägen förbättras, men det kan då vara nödvändigt att i en lantmäte-
riförrättning ompröva gemensamhetsanläggningen om det gäller mer 
omfattande åtgärder. 

De elva tillkommande bostadsfastigheterna som föreslås avstyckas 
från Tanums-Rörvik 1:56 kommer att ha sin utfart genom det 

Utdrag ur Karta 2 till aktbil BE för 
gemensamhetsanläggning Tanums-
Rörvik ga:7, område för tillfarts-
väg. 
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angränsande planområdet, men för vidare utfart till allmän väg kom-
mer de att behöva anslutas till gemensamhetsanläggningen som omfat-
tar Tanumstrandsvägen, Ertseröd ga:6, vilket kan ske enligt förfaran-
det beskrivet ovan (överenskommelse alternativt beslut i en lantmäte-
riförrättning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustrationen visar föreslagen kvartersmark för bostäder (gul), allmän plats 
natur (grön) samt allmänplats gata och gångväg (vit) inom Tanums-Rörvik 
1:221 (i väster) och Tanums-Rörvik 1:56 (i öster).  
Föreslagen tillfartsväg och nya fastigheter redovisas med streckade linjer. 

 

Tillkommande anläggningar 
Det nya ledningsnätet för vatten- och spillvatten samt dagvattensyste-
met i området är till stora delar gemensamt för denna detaljplan och 
för den intilliggande detaljplanen för Tanums-Rörvik 1:5 och 1:7. Ut-
byggnaden ska samordnas mellan exploatörerna i de båda detaljpla-
nerna. Exempelvis kan det nya ledningsnätet inom de båda planområ-
dena utgöra en gemensamhetsanläggning, där alla fastigheter som an-
vänder ledningsnätet ska ingå, och de befintliga gemensamhetsanlägg-
ningarna (Tanums-Rörvik ga:5 och ga:6) får i så fall upphävas. Hur 
det nya spill- och vattennätet ska inrättas som gemensamhetsanlägg-
ning avgörs slutgiltigt i en lantmäteriförrättning, och det är exploatö-
rerna som ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning. 

De blivande bostadsfastigheterna inom fastigheten Tanums-Rörvik 
1:56 kommer att ha en tillfartsväg som passerar söderut genom detalj-
planen för Tanums-Rörvik 1:5 och 1:7. Bostadsfastigheterna inom 
denna detaljplan kommer därför att behöva delta i den gemensamhets-
anläggning som ska omfatta vägen inom detaljplanen för Ertseröd 1:5 
och 1:7. 

Tanums-Rörvik 1:221 

Tanums-Rörvik 1:56 
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Hur vägarna i de båda detaljplaneområdena ska indelas i gemensam-
hetsanläggningar avgörs slutgiltigt i lantmäteriförrättningen. Exploatö-
rerna ansvarar för att ansöka om förrättning.  

Även om det är troligt att det behöver bildas flera gemensamhetsan-
läggningar för vatten-, spill- och dagvattenanläggningar, vägar, gång-
väg och naturmark inom de båda planområdena, kan de ändå förvaltas 
av en och samma samfällighetsförening om det visar sig vara en ända-
målsenlig lösning alternativt får det bildas flera samfällighetsför-
eningar. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fas-
tigheter inom och i anslutning till planområdet. I tabellen nedan redo-
visas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna. 

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens avplanen Övriga kommentarer 

Tanums-Rörvik 1:56 Avstyckning möjlig för upp till maximalt 
elva bostadsfastigheter. 
Upplåtelse av mark för allmän plats; 
natur, väg och gångväg. 
Upplåtelse av mark för ledningar för 
vatten spillvatten och dagvatten. 

 

Tanums-Rörvik 1:221 Avstyckning möjlig för upp till maximalt 
tre bostadsfastigheter. 
Upplåtelse av mark för allmän plats; 
väg och gångväg. 
Upplåtelse av mark för ledningar för 
vatten spillvatten och dagvatten. 

 

Tanums-Rörvik 1:50 Befintlig utfartsväg planläggs som all-
män plats för lokalväg. Fastigheten 
upplåter redan marken till en gemen-
samhetsanläggning för väg, Tanums-
Rörvik ga:7. 

 

Tanums-Rörvik 1:218 Befintlig utfartsväg planläggs som all-
män plats för lokalväg. Fastigheten 
upplåter redan marken till en gemen-
samhetsanläggning för väg, Tanums-
Rörvik ga:7 

 

Anläggningsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

Tanums-Rörvik ga:5 och 
ga:6 (vatten och avlopp) 

Befintliga vatten- och spillvattenled-
ningar ersätts med nytt vatten-, spillvat-
ten- och dagvattennät. 
Omprövning av gemensamhetsanlägg-
ning behöver ske. 

Gamla Rörviks samfällig-
hetsförening 

 

Tanums-Rörvik ga:7 Vid en avstyckning från Tanums-Rörvik 
1:221 ska ytterligare två fastigheter an-
slutas till gemensamhetsanläggningen. 

Gamla Rörviks samfällig-
hetsförening 
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Anläggningsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

Ertseröd ga:6  De nya bostadsfastigheterna inom Ta-
nums-Rörvik 1:56 bör anslutas till ge-
mensamhetsanläggningen för Ta-
numstrandsvägen, Ertseröd ga:6, för 
vidare utfart till allmän väg. 

 

Tanums-Rörvik ga:3 De två fastigheterna som kan styckas 
av från Tanums-Rörvik 1:221 bör an-
slutas till gemensamhetsanläggningen 
för Rörviksvägen, Tanums-Rörvik ga:3, 
för vidare utfart till allmän väg. 

 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Allmänt, plankostnader 
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat plan-
avtal. Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt 
gällande taxa. 

Exploateringsavtal 
Ekonomiska frågor mellan kommunen och exploatören regleras i in-
gånget exploateringsavtal. 

Avtalet ska vara undertecknat och godkänt innan planen antas i kom-
munfullmäktige. 

Anläggningar 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Exploatören ska bekosta och utföra utbyggnad av vatten-, spillvatten- 
och dagvattenanläggningar enligt vid byggstart gällande kommunal 
standard inom hela planområdet och fram till av kommunen anvisad 
anslutningspunkter. Fördelning av kostnader för gemensamma anlägg-
ningar regleras mellan exploatörerna genom avtal.  

Kostnader för anläggande av ledningar för vatten, spillvatten och dag-
vatten inom kvartersmarken belastar exploatören/ fastighetsägaren. 

För anslutning till kommunalt vatten och spillvatten ska anslutnings-
avgifternas storlek vara enligt kommunens gällande vatten- och av-
loppstaxa och bestämmelser vid anslutningstillfället. 

Kostnader för skötsel och underhåll av ledningar för vatten, spillvatten 
och dagvatten inom planområdets allmänna platsmark belastar de fas-
tigheter som deltar i gemensamhetsanläggning för vatten-, spillvatten- 
och dagvattenanläggningarna. 

Infrastruktur 
Kostader för utbyggnad av lokalväg och gångväg inom planområdet 
belastar exploatören. 

Kostader för drift och underhåll av lokalväg och gångväg inom 
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planområdet belastar de fastigheter som deltar i gemensamhetsanlägg-
ning för vägarna. 

Tanums kommun kommer att ta ut ett ”exploateringsbidrag” av explo-
atören motsvarande planområdets andel av kostnaderna för utbyggnad 
och iordningställande av gång- och cykelväg mellan Sportshopen och 
Tanumstrand. Hur stor denna kostnad är kommer att framgå först när 
gång- och cykelvägen är utbyggd. 

Förrättningskostnader, lantmäteri 
Förrättningskostnader för fastighetsbildning avseende bostads-fastig-
heter och för anläggningsförrättningar för bildande av gemensamhets-
anläggningar belastar exploatören. 

 
TEKNISKA FRÅGOR 
Geoteknik 
Geoteknisk undersökning har utförts av Geosigma AB och redovisas i 
rapport 2009-01-29 och tekniskt P(planområdet) M 2009-01-29, revi-
derad 2009-02-06. Det undersökta området omfattar planområdet samt 
handelsetableringen. 

En komplettering av den geotekniska undersökningen har utförts av 
Geosigma AB och redovisas i MUR daterad 2017-05-31 och geotek-
niskt PM, daterat 2018-10-12. 

Stabiliteten är tillfredsställande inom planområdet. Området är dock 
sättningskänsligt. 

Grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark inom två av de 
föreslagna fastigheterna. Inom resterande fastigheter, vilka till stora 
delar ligger inom lerområden, bör grundläggning ske med stödpålar 
till berg. 

Natur 
Länsstyrelsen har i beslut 2017-10-26 gett dispens för borttagandet av 
berörd biotopskyddad stenmur. Beslut gäller under förutsättning att 
flera villkor uppfylls, bland annat ska borttagna stenar återanvändas 
till uppbyggnad av en ny stenmur i planområdets norra del.  

Det är lämpligt att exploatören av området påbörjar anläggandet av en 
ny stenmur när exploatering av området påbörjas. Det är även lämpligt 
att använda fler stenar än de som kan behöva flyttas. Dispensen från 
biotopskyddet gäller under hela planens genomförandetid. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 
En vatten-, spillvatten och dagvattenutredning har tagits fram av Aqua 
Canale, daterad 2017-12-20. En samordnad utbyggnad av ledningsnä-
tet med angränsande utbyggnadsområde ska ske. 
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Vägar 
Utbyggnaden av vägar inom planområdet genomförs av exploatören 
till den standard som accepteras av den samfällighetsförening som ska 
förvalta vägarna. Den asfalterade körbanan föreslås bli cirka fyra me-
ter av det totalt 5,5 meter breda vägområdet. 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Linda 
Hansson, planeringsarkitekt på uppdrag av exploatören. 

Från Tanums kommun har Andrea Johansson på miljö- och byggnads-
förvaltningen, planavdelningen, medverkat som planhandläggare. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

 

Andrea Johansson   Linda Hansson 
Planhandläggare  Planförfattare  
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