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PROTOKOLL

vid tillståndsprövning
2019-09-16
Stockholm

Aktbilaga 8
Mål nr Ö 2790-19

JUSTITIERÅD
Kerstin Calissendorff, Stefan Johansson och Petter Asp
JUSTITIESEKRETERARE
Lina Nestor
PROTOKOLLFÖRARE
Charlotta Luthman
PARTER
Klagande
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm
Ombud: Juristen Martin Sivertsson
Samma adress

Dok.Id 169584

HÖGSTA DOMSTOLEN

Postadress

Riddarhustorget 8

Box 2066
103 12 Stockholm

Telefon 08-561 666 00
Telefax E-post: hogsta.domstolen@dom.se
www.hogstadomstolen.se

Expeditionstid
08:45–12:00
13:15–15:00

HÖGSTA DOMSTOLEN

Ö 2790-19

Motpart
Renate Winkler
St. Ägidiusstr. 6
Igensdorf
Tyskland
Ombud: Ulrike Schröber
c/o Carnefeldt
Erik Dahlbergsgatan 29
115 32 Stockholm
SAKEN
Felparkeringsavgift
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Svea hovrätts beslut 2019-05-17 i mål ÖÄ 11038-18
_________________
Målet föredras.
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Charlotta Luthman
Föredraget 2019-09-16
Lämnat för expediering 2019-09-18

Kerstin Calissendorff
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Sid 1 (3)
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071324

PROTOKOLL
2019-05-15
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 14
Mål nr ÖÄ 11038-18

RÄTTEN
Hovrättslagmannen Cecilia Bergman, hovrättsrådet Thomas Hedstrand samt
tf. hovrättsassessorn Rezanne Marouf, referent
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Hovrättsfiskalen Jenny Kylås
PARTER
Klagande
Renate Winkler
St. Ägidiusstr. 6
Igensdorf
Tyskland
Ombud: Ulrike Schröber
c/o Carnefeldt
Erik Dahlbergsgatan 29
115 32 Stockholm
Motpart
Polismyndigheten i Stockholms län
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm
Ombud: Juristen Martin Sivertsson
Adress hos Polismyndigheten
SAKEN
Felparkeringsavgift
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts beslut 2018-11-05 i mål nr Ä 12914-18
_________________
Den 3 juli 2018 utfärdades en parkeringsanmärkning avseende Renate Winklers
fordon. Som överträdelse angavs att fordonet hade parkerats utan att avgift eller
motsvarande var betald. Under rubriken ”Anteckning” angavs ”Ej giltig biljett”.
Renate Winkler bestred parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten som lämnade
hennes bestridande utan bifall. Genom det överklagade beslutet avslog tingsrätten
Dok.Id 1502170
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 670 59
08-561 670 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07

PROTOKOLL
2019-05-15

Sid 2
ÖÄ 11038-18

Renate Winklers yrkande att undanröja betalningsansvaret för parkeringsanmärkningen.
Renate Winkler har yrkat att den meddelade parkeringsanmärkningen ska undanröjas.
Till stöd för sitt överklagande har hon i huvudsak anfört följande. Hon har betalat
avgift vid det aktuella tillfället. Det aktuella fordonet har ett tyskt registreringsnummer
med ett mellanslag mellan de två första bokstäverna och resterande tecken i
registreringsnumret. Eftersom det saknades teknisk möjlighet att knappa in ett
mellanslag använde hon istället ett bindestreck. Utan mellanslag eller bindestreck hade
det angivna registreringsnumret blivit felaktigt. Det saknades instruktioner på platsen
om hur registreringsnumret skulle anges. Renate Winkler har åberopat samma
bevisning som hos Polismyndigheten och i tingsrätten.
Polismyndigheten har motsatt sig att tingsrättens beslut ändras. Till stöd för detta har
myndigheten anfört i huvudsak följande. Det angivna registreringsnumret är ett annat
än det som innehas av det parkerade fordonet. Det finns inte något bindestreck i
registreringsnumret för Renate Winklers fordon. Det har därför inte varit möjligt för
parkeringsvakten att kontrollera att avgift erlagts för aktuellt fordon. Renate Winkler
har därför brustit i skyldigheten att visa att betalning har skett. Polismyndigheten har
åberopat samma bevisning som i tingsrätten. Som ny bevisning i hovrätten har
åberopats Stockholms stads villkor avseende mobil betaltjänst för parkering.
Efter föredragning fattar hovrätten följande
BESLUT (att meddelas 2019-05-17)
1. Hovrätten tillåter inte Polismyndigheten att åberopa Stockholms stads villkor
avseende mobil betaltjänst för parkering som bevisning.
2. Med ändring av tingsrättens beslut undanröjer hovrätten parkeringsanmärkningen
den 3 juli 2018 med ärendenummer 140180025016099882 och befriar Renate
Winkler från betalningsskyldigheten.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07

PROTOKOLL
2019-05-15

Sid 3
ÖÄ 11038-18

Skäl för beslutet
Hovrätten prövar inledningsvis tillåtligheten av den nya bevisning som
Polismyndigheten har åberopat. Polismyndigheten har inte gjort sannolikt att
myndigheten haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att först i hovrätten åberopa
Stockholms stads villkor avseende mobil betaltjänst för parkering som bevisning (jfr
10 § tredje stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift). Det har inte heller
framkommit att det av någon annan särskild anledning bör tillåtas. Hovrätten tillåter
därför inte Polismyndigheten att åberopa den nya bevisningen.
Av 3 kap. 49 a § 4 trafikförordningen (1998:276) framgår att avgift ska betalas på det
sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa. Det är den kommun för vars räkning
parkeringsanmärkningen har utfärdats som har bevisbördan för att parkering skett i
strid med gällande villkor (se NJA 2013 s. 711 II). Det är i målet ostridigt att
parkeringsavgift hade betalats för Renate Winklers fordon vid den aktuella tidpunkten.
Polismyndigheten har gjort gällande att Renate Winkler brutit mot skyldigheten att
visa att betalning erlagts genom att ange ett bindestreck i registreringsnumret för
fordonet. Renate Winkler har invänt att det saknades instruktioner för hur
registreringsnummer skulle anges. Polismyndigheten har inte visat att det fanns någon
anvisning på platsen för vilka uppgifter som skulle anges vid betalning eller för hur
registreringsnummer skulle anges. Polismyndigheten har därför enligt hovrätten inte
styrkt att Renate Winkler betalat avgift i strid med vad som anges på platsen (jfr
RH 2016:42). Renate Winklers överklagande ska därför bifallas och
parkeringsanmärkningen därmed undanröjas.
Hovrättens beslut får enligt 10 a § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift inte
överklagas av enskild part.

Jenny Kylås
Protokollet uppvisat/

1
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

SLUTLIGT BESLUT
2018-11-05
Meddelat i
Stockholm

Mål nr Ä 12914-18

PARTER
Klagande
Renate Winkler
St. Ägidiusstr. 6
Igensdorf
Tyskland
Ombud: Ulrike Schröber
c/o Carnefeldt
Erik Dahlbergsgatan 29
115 32 Stockholm
Motpart
Polismyndigheten, region Stockholm
Polismyndigheten (trafik)
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm
SAKEN
Felparkeringsavgift (AP-24874-2018)
ÖVERKLAGAT BESLUT
Polismyndighetens beslut 2018-08-20 i mål AP-24874-2018
_____________

TINGSRÄTTENS BESLUT
Överklagandet lämnas utan bifall.
_____________

Dok.Id 1936908
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08-561 652 70
08-561 650 03
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

SLUTLIGT BESLUT
2018-11-05

Ä 12914-18

YRKANDEN M.M.
Polismyndigheten har i beslut 2018-08-20 lämnat Renate Winklers bestridande av
parkeringsanmärkning utan bifall, se bilaga 1.
Renate Winkler har överklagat beslutet och yrkat att tingsrätten ska undanröja
betalningsansvaret för felparkeringsavgift.
Polismyndigheten har bestritt ändring och har som skriftlig bevisning åberopat
parkeringsanmärkning, parkeringsvaktens fotografier samt registreringsbevis.
Renate Winkler har till grund för sitt överklagande anfört i huvudsak följande.
Polismyndigheten har inte tagit i beaktande att parkeringsavgift har betalats för fordon
med det utländska registreringsnumret FO-GL672, som har en annan form än svenska
registreringsnummer. Hon har till stöd för sitt överklagande åberopat
transaktionskvitto från parkeringstillfället, bilaga 2.
Polismyndigheten har anfört att det angivna registreringsnumret för betalningen är ett
annat än det som innehas av det parkerade fordonet, varför en parkeringsanmärkning
utfärdats.
TINGSRÄTTENS SKÄL
Av meddelad parkeringsanmärkning framgår att fordon med registreringsnummer
FOGL672 den 3 juli 2018 stod parkerad på Erik Dahlbergsgatan i Stockholm.
Överträdelsen bestod i att fordonet var parkerat på avgiftsbelagd parkeringsplats utan
att visa att avgift erlagts i strid med 3 kap. 49 a § trafikförordningen och lokal
trafikföreskrift.
Av ingivet parkeringskvitto framgår att parkeringsavgift vid det aktuella tillfället har
betalats för fordon med registreringsnummer FO-GL672.

3
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

SLUTLIGT BESLUT
2018-11-05

Ä 12914-18

Tingsrätten gör följande bedömning.
Tingsrättens prövning i felparkeringsärenden är begränsad till en laglighetsprövning.
Det innebär att prövningen endast kan avse frågan om parkeringsanmärkningen är
lagligen grundad. Det finns i och med detta inget utrymme för tingsrätten att undanröja
en lagligen grundad parkeringsanmärkning på grund av att överträdelsen varit
obetydlig, oavsiktlig eller liknande. Vidare har den som parkerar ett fordon ett
långtgående ansvar att se till att fordonet är uppställt i enlighet med de
parkeringsbestämmelser som gäller på platsen.
Tingsrätten konstaterar att parkeringsavgift har betalats för ett fordon med snarlikt
registreringsnummer som det som stod parkerat på angiven tid och plats. Med
beaktande av det som framkommit i ärendet delar tingsrätten Polismyndighetens
bedömning att parkeringsanmärkningen är lagligen grundad. Vad Renate Winkler i
övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför lämnas utan
bifall.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (TR-14)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 26
november 2018. Prövningstillstånd krävs.

Anna Björklund

Bilaga 1

.Poli sen

1

Diarienr

BESLUT

AP~24874-2018

besbidande av
parkeringsanmä~ning

Regnr

UTLREG

Datum

Årendenr

20180820

140180021501.609
9882
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

SCHRÖBER, ULRIKE
USCHROEB@FREE1'TET.DE

INKOf\/1

INKOM: 2018-09-21
MÅLNR: Ä 12914-18
AKTBIL: 2

2018 09 08

POUSMYNDIGHETEN

UPPGIFTER om registrerad äQare

I 6993003588

Efternamn, förnamn

Peraonnummer/Org,numriier

WINKLER, RENATE
Postad res! (utdelningsadress .och ortsadress)

ST. AGIDIUSSTR. 6

INGENSDORF

BESLUT

Datum

IAnmälan om bestridande lamnas utan bifall.

Datum för P-anmärknlng

20180703

GRUND för beslut
Enligt parkeringsanmä rkningen har fordonet varit uppställt
utan att avgift eller motsvarande är betald. Enligt
Trafikförordni ngen 3 kap. 49 a § ska avgift betalas. på det
sätt som anges på platsen .o ch enligt angiven taxa.
Vid aktuellt tillfälle har avgift betalats för fordon med
registreringsnu mmer FO-GL672. Det fordon som fått parkeringsanmärkning har reg;i.streringsnu mmer FOGL672. Det angivna
registreringsnu mret för betalningen är således ett annat än det som
innehas av det parkerade fOrdonet, varför en parkeringsanma rkning
utfärdats. Skillnaden utgörs av det tillagda bindestrecket enligt
bifogat kvitto. Det har därför inte varit möjligt för parkeringsvakt en
att kontrollera att avgift erlagts för aktuellt fordon (se bl.a. RH
2016 .: 42}.

Enligt rättspraxis har den som parkerar ett fo.r <ion ett långtgående
ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkerihg
på pl.a tsen är uppfyllda som exempelvis att betalning sker för rätt fordon
(se bl.a. RH 2010:58).
Polismyndighet en finner att anmärkningen utfärdats enligt gällande
bestämmelser och att vad som anförts i bestridandet inte utgör skäl för
undanröjande av betalningsansv aret.
Hur man öv~rklagar
Beslut sQm innebar att bet1llning~ansvaret undanröjs tar inti; överklagas.
Polismyndighetens beslut överklagas hcis tingsrätten. Skrivelsen med överklagandet ges in till polismyndigheten.
Den skollh.!l·kommit in dit inom tre veckor fmn den dag·då klaganden fick del av beslutet
Omstllndigheter eller bevis som inte angetts vid polismyndigheten tar inte utan giltig ursäkt eller annan särskild anledning åberopas i tingsrätten.

UNDERSKRIFT
Namnförtydligande och titel

LOVISA ÖRMING

Postadress:
Polismyndigheten

Rättsenhet Stockholm

örvijltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM

Epost:
registrator.stockholm@poilsen.se

010-56 34356

Telefax:
010- 56 34375

bestridande av
parkeringsanmärkning

Polisen

1

Diarienr

BESLUT

AP-24874-2 018
Regnr

UTLREG

Datum

Ärendenr

20180820

1401800250 16099882

SCHRÖBER, ULRIKE
USCHROEB@FREENET.DE

UPPGIFTER om reqistrerad äqare
Efternamn, förnamn

Personnum.mer/Org.nummer

WINKLER, RENATE

I

Postadress (utdelningsadress och ortsadress)

ST. ÄGIDIUSSTR . 6

6993003588

INGENSDORF

BESLUT

Datum
Datum för P-anmärkning

Anmälan om bestridand e lämnas utan bifall.

20180703

GRUND för beslut
Enligt parkeringsa nmärkninge n har fordonet varit uppställt
utan att avgift eller motsvarand e är betald. Enligt
Trafikföro rdningen 3 kap. 49 a § ska avgift betalas på det
sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.
Vid aktuellt tillfälle har avgift betalats för fordon med
registrering snummer FO-GL672. Det fordon som fått parkerings anmärkning har registrering snummer FOGL672. Det angivna
registrerin gsnumret för betalninge n är således ett annat än det som
innehas av det parkerade fordonet, varför en parkeringsa nmärkning
utfärdats. Skillnaden utgörs av det tillagda bindestrec ket enligt
bifogat kvitto. Det har därför inte varit möjligt för parkerings vakten
att kontroller a att avgift erlagts för aktuellt fordon {se bl.a. RH
2016:42).
Enligt rättspraxi s har den som parkerar ett fordon ett långtgåend e
ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkering
på platsen är uppfyllda som exempelvis att betalning sker för rätt fordon
{se bl.a. RH 2010:58).
Polismyndi gheten finner att anmärkning en utfärdats enligt gällande
bestämmels er och att vad som anförts i bestridand et inte utgör skäl för
undanröjan de av betalnings ansvaret.
Hur man överklagar
Beslut som innebär att betalningsansvaret undanröjs får inte överklagas.
Polismyndighetens beslut överklagas hos tingsrätten. Skrivelsen med överklagandetges in till polismyndigheten.
Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Omständigheter eller bevis som inte angetts vid polismyndigheten tär inte utan giltig ursäkt eller annan särskild anledning åberopas i tingsrätten.

UNDERSKRIFT
Namnförtydligande och titel

LOVISA ÖRMING

Postadress:

Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
örvc1ltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM

Epost:

registrator.stockholm@polisen.se

010-56 34356

Telefax:

010 - 56 34375

bestridande av
parkeringsanmärkning

Polisen

3

Diarienr

BESLUT

AP-24874-2018
Regnr

UTLREG

Datum

Ärendenr

20180820

140180025016099882

SCHRÖBER, ULRIKE
USCHROEB@FREENET.DE

UPPGIFTER om registrerad ägare
Efternamn, förnamn

Personnummer/Org.nummer

I 6993003588

WINKLER, RENATE
Postadress (utdelningsadress och ortsadress)

ST. ÄGIDIUSSTR. 6

INGENSDORF

BESLUT

Datum
Datum för P-anmärkning

Anmälan om bestridande lämnas utan bifall.

20180703

GRUND för beslut
Enligt parkeringsanmärkning en har fordonet varit uppställt
utan att avgift eller motsvarande är betald. Enligt
Trafikförordningen 3 kap. 49 a § ska avgift betalas på det
sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.
Vid aktuellt tillfälle har avgift betalats för fordon med
registreringsnummer FO-GL672. Det fordon som fått parkeringsanmärkning har registreringsnummer FOGL672. Det angivna
registreringsnumret för betalningen är således ett annat än det som
innehas av det parkerade fordonet, varför en parkeringsanmärkning
utfärdats. Skillnaden utgörs av det tillagda bindestrecket enligt
bifogat kvitto. Det har därför inte varit möjligt för parkeringsvakten
att kontrollera att avgift erlagts för aktuellt fordon (se bl.a. RH
2016:42).
Enligt rättspraxis har den som parkerar ett fordon ett långtgående
ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkering
på platsen är uppfyllda som exempelvis att betalning sker för rätt fordon
(se bl.a. RH 2010:58).
Polismyndigheten finner att anmärkningen utfärdats enligt gällande
bestämmelser och att vad som anförts i bestridandet inte utgör skäl för
undanröjande av betalningsansvaret.
Hur man överklagar
Beslut som innebär att betalningsansvaret undanröjs får inte överklagas.
I'olismyndighetens beslut överklagas hos tingsrätten. Skrivelsen med överklagandet ges in till polismyndigheten.
Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick delav beslutet.
Omständigheter·eller bevis som inte angetts vid polismyndigheten får inte utan giltig ursäkt eller annan särskild anledning åberopas i tingsrätten.

UNDERSKRIFT
Namnförtydligande och titel

LOVISA ÖRMING

010-56 34356

Postadress:

Epost:

Polismyndigheten
ttsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM

Telefax:

registrator.stockholm@polisen.se

010 - 56 34375

Bilaga 2

Transaktionskvitto - Parkering
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

Kontaktinformation
Företag:
Kontakt:
E-post kontakt:
Organisationsnummer:
Adress 1:
Adress 2:
Stad:
Region:
Land:
Postnummer:
Telefon kontaktperson:

Trafikkontoret Stockholms stad
Tillståndsavdelningen Juridik & Parkering
trafikkontoret@stockholm.se
212000-0142
Box 8311
Stockholm
Sverige
10420
08-508 260 20

Transaktionsdetaljer - parkering
Kortnummer:
Automatnummer:
Köptillfälle:
P-tid utgår:
Taxa:
Kod/reg.nr.:
Köpstatus:
Betalenhet:
Valuta:
Belopp inkl moms:
Moms (25%):
Löpnummer:

535583*2278
8321 Erik Dahlbergsgatan 29
2018-07-02 19:32:48
2018-07-03 13:54:00
Taxa 3
FO-GL672
Genomfört
EMV (Atos/3C)
SEK
103,50
20,70
1767

INKOM: 2018-10-16
MÅLNR: Ä 12914-18
AKTBIL: 10

Bilaga 3
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SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar
Beslut i felparkeringsärenden, tingsrätt

TR-14

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
4. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

Överklaga inom 3 veckor

Överklaga skriftligt inom 3 veckor från
beslutets datum. Sista datum för överklagande
finns på sista sidan i beslutet.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
tingsrätten. Du hittar adressen i beslutet.
Vad händer sedan?

Så här gör du

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.

Anvisningar för överklagande TR-14 - Beslut i felparkeringsärenden • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-09

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att hovrätten ska ta
upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till hovrätten.

Tala också om vilka bevis du vill hänvisa
till. Förklara vad du vill visa med varje
bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte
redan finns i målet.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på
detta sätt.

Obs! Om du tar upp omständigheter eller
bevis som du inte har tagit upp tidigare,
måste du förklara varför. Hovrätten tillåter
bara nya omständigheter eller bevis när den
bedömer att det är sannolikt att du har haft
en godtagbar ursäkt för att inte ha tagit upp
dem tidigare, eller när det finns någon
annan särskild anledning.

Prövningstillstånd i hovrätten

3. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

När överklagandet kommer in till hovrätten tar
domstolen först ställning till om målet ska tas
upp till prövning.
Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika
fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp
målet.
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 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor.
Adress och telefonnummer finns på första
sidan i beslutet.
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Mer information finns på www.domstol.se.
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