ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTESTED
Lille sal, Rådhuset

FRA SAKSNR: 22/07
TIL SAKSNR: 34/07

FRA KL: 18.00
TIL KL: 21.50

MØTEDATO
13.03.2008

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Bjørn Bråte
Møtende medlemmer:
Sv: Håvard Steinsholt, Krf: Grete Grindal Patil, Sp: Ann-Karin Sneis. Ap: Joar Solberg , H:
Ole Fredrik Nordby, Frp: Kristin Hegvik Torgersen, Kjetil Barfelt og V: Ivar Sæveraas.
Møtende varamedlemmer:
Ap: Else Jorun Vestby
Fra administrasjonen møtte:
Svein Skøien, Ivar Gudmundsen, Gunnar Larsen og Arnt Øybekk
Diverse merknader:
1. SV hadde utarbeidet et brev til Follo Ren med spørsmål om Follo Rens planer for
avfallshåndtering. Hovedutvalget stiller seg bak brevet og det oversendes Follo Ren
som spørsmål fra hovedutvalget.
2. Leder la fram brev av 14.2 2008 fra Oslofjordens Friluftsråd.
HTM ber om administrasjonens tilbakemelding på de forhold i strandsonen som brevet
nevner og forbereder saker der dette er aktuelt. Oslofjordens friluftsråd orienteres om
oppfølgingen.
3. Det ble spurt om mulighetene for opparbeidelse og finansiering av opparbeidelsen av
gang- og sykkelveiprosjekt langs Kjernesveien.
Administrasjonen utarbeider et notat som omhandler kostnader, refusjonsberegninger,
muligheten for å få tilbake utlagte midler som refusjon.

Godkjent

av:

Underskrifter: ______________________________________________________________
Håvard Steinsholt
Grete Grindal Patil
Leder
Nestleder
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Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

Utv.sak nr. 22/08
PÅLEGG OM OPPRYDDING - GNR 111 BNR 4
Innstilling:
I medhold av forurensningslovens §37 gis eier av eiendommen gnr 111 bnr 4 pålegg om
opprydding av avfall innen 01.10.2008.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Kristin Hegvik Torgersen foreslo:
Saken utsettes.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Saken utsatt.
Utv.sak nr. 23/08
PÅLEGG OM OPPRYDDING - GNR 52 BNR 16
Innstilling:
I medhold av forurensningslovens §37 gis eier av eiendommen gnr 52 bnr 16 pålegg om
opprydding og fjerning av avfall innen 01.10.2008.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
I medhold av forurensningslovens §37 gis eier av eiendommen gnr 52 bnr 16 pålegg om
opprydding og fjerning av avfall innen 01.10.2008.
Utv.sak nr. 24/08
R-233 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
BREIVOLL
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 13.03.2008:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar det faste utvalg for plansaker å legge ut
til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008,
med reguleringsbestemmelser datert 25.02.2008.

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 vedtar det faste utvalg for plansaker å legge ut
til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008,
med reguleringsbestemmelser datert 25.02.2008.
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.
Utv.sak nr. 25/08
GNR 16 BNR 1 - HAUG NORDRE TILBYGG - LOKALER TIL BRANNSTASJON
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 13.03.08:
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og
begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for å etablere en virksomhet med brannverntjeneste i nytt
tilbygg på omdisponert driftsbygning på gnr 16 bnr 1, Haug Nordre.
Dispensasjonen innvilges da det etter en samlet vurdering foreligger tilstrekkelig overvekt
av særlige grunner, herunder:
- dispensasjonen er anbefalt av kommunestyret
- virksomheten er samfunnsnyttig
- lokaliseringen har de samme strategiske fordeler som Korsegården
- samlokalisering med ambulansetjenesten i et anlegg som allerede delvis er etablert - - kostnadsbesparende i forhold til nybygg på Korsegården
- berører ikke dyrket mark
- tilfredsstillende atkomstforhold
2. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått rammetillatelse, og det er gitt
igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter planog bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt
nødvendig behandling. Teknisk sjef gis fullmakt til å behandle disse sakene delegert med
utgangspunkt i innvilget dispensasjon.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og
begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for å etablere en virksomhet med brannverntjeneste i nytt
tilbygg på omdisponert driftsbygning på gnr 16 bnr 1, Haug Nordre.
Dispensasjonen innvilges da det etter en samlet vurdering foreligger tilstrekkelig overvekt
av særlige grunner, herunder:
- dispensasjonen er anbefalt av kommunestyret
- virksomheten er samfunnsnyttig
- lokaliseringen har de samme strategiske fordeler som Korsegården
- samlokalisering med ambulansetjenesten i et anlegg som allerede delvis er etablert - - kostnadsbesparende i forhold til nybygg på Korsegården
- berører ikke dyrket mark
- tilfredsstillende atkomstforhold
2. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått rammetillatelse, og det er gitt
igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter planog bygningslovens § 94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt
nødvendig behandling. Teknisk sjef gis fullmakt til å behandle disse sakene delegert med
utgangspunkt i innvilget dispensasjon.
Utv.sak nr. 26/08
R-106/2M - FÅLESLORÅSEN - MINDRE VESENTLIG ENDRING AV
REGULERINGSPLAN - FRIOMRÅDE, LEKEPLASS
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker 13.03.2008:
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt.2
avslår det faste utvalg for plansaker søknad om mindre vesentlig endring av del av gjeldende
reguleringsplan for Fålesloråsen med reguleringsbestemmelser, som vist på kart datert
22.08.2007.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Flertallet i utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag:
Det faste utvalget for plansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2,
mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for Fålesloråsen, ved at felles lekeareal F9
reduseres som omsøkt, og likeledes mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for
fritidspark ved Vinterbro, ved at et areal av landbruksområdet/buffersonen endres til lekeareal
som omsøkt.
Det faste utvalget for plansaker anser denne løsningen som minst like god for barns lek og
øvrig bruk av grøntarealene i området og gir mulighet for mer variert aktivitet. Samtidig
påvirker løsningen i ubetydelig grad buffervirkningen rundt Fritidsparken.
Votering:
Fellesforslaget fikk 7 stemmer og ble vedtatt
2 stemte for innstillingen, SV og SP.

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Det faste utvalget for plansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 28-1, pkt. 2,
mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for Fålesloråsen, ved at felles lekeareal F9
reduseres som omsøkt, og likeledes mindre vesentlig endring av del av reguleringsplan for
fritidspark ved Vinterbro, ved at et areal av landbruksområdet/buffersonen endres til lekeareal
som omsøkt.
Det faste utvalget for plansaker anser denne løsningen som minst like god for barns lek og
øvrig bruk av grøntarealene i området og gir mulighet for mer variert aktivitet. Samtidig
påvirker løsningen i ubetydelig grad buffervirkningen rundt Fritidsparken.
Utv.sak nr. 27/08
GNR 19 BNR 2 - TOKERUD NORDRE OPPFYLLING/PLANERING AV JORD- OG
STEINMASSER
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 13.03.08:
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og
begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens § 93 godkjennes de anmeldte
planer om oppfylling/jordplanering på gnr 19 bnr 2, Tokerud Nordre, under forutsetning av
at følgende vilkår etterkommes:
a) Tidligere tilkjørte masser som ligger på toppen av bakken skal fordeles nedover
skråningen ved at eksisterende fyllingsplatåer kuttes. Deretter skal
bygningsmyndighetene kontaktes for å foreta en befaring for å gjøre opp en status
om behovet for mer masser.
b) Oppfylling av nord-sørgående groper i forhold til nord-sørgående høyderygger
tillates oppfylt slik at de gir en lett U-form.
c) Helningsgraden på oppfyllingene skal følge det naturlige terrenget mellom
dammen/låven og naboeiendommen i nord.
2. Det tillates ikke ytterligere utvidelse av platået på eksisterende oppfylling ved felt 1, men
tilkjørte masser skal bidra til å stabilisere tidligere oppfylling ved at dette legges ved
fyllingsfoten og bidrar til en slakkere helning på skråningen.
3. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av
sigevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn.
4. Arbeidet tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse. Arbeidets varighet skal
være maksimalt 1 år fra da igangsettingstillatelse er gitt.
5. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og bygningslovens
§§ 93 b, 97 og 98 lokal godkjenning av Stein og Jorddeponi AS og ansvarsrett i de
oppgitte funksjoner.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Utvalgets medlemmer fremmet følgende forslag:

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og tillater ikke videre påfylling av
jord- og steinmasser på gnr 19 bnr 2, Nordre Tokerud.
2. Det skal lages en plan for avslutning av arbeidet, og følgende vilkår skal etterkommes:
a. Tidligere tilkjørte masser som ligger på toppen av bakken, skal fordeles nedover
skråningen ved at fyllingsplatåer kuttes.
b. Oppfylling av nord-sørgående groper i forhold til nord-sørgående høyderygger tillates
oppfylt slik at de gir en lett U-form.
c. Hellingsgraden på oppfyllingene skal følge det naturlige terrenget mellom
dammen/låven og naboeiendommen i nord.
3. For å få tilstrekkelig masser til planering må, om nødvendig, eksisterende fylling ved felt 1
reduseres ved å ta av masser på topplatået. Dette vil bidra til at denne skråningen
stabiliseres.
4. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av
sigevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn.
5. Plan for avslutning skal være innsendt senest 1. juni 2008, og arbeidet skal være avsluttet
senest 1. november 2008.
6. Arbeidet tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse.
7. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og bygningslovens
§§ 93 b, 97 og 98 lokal godkjenning av Stein og Jorddeponi AS og ansvarsrett i de
oppgitte funksjoner.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
1. Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredningen og tillater ikke videre påfylling av
jord- og steinmasser på gnr 19 bnr 2, Nordre Tokerud.
2. Det skal lages en plan for avslutning av arbeidet, og følgende vilkår skal etterkommes:
d. Tidligere tilkjørte masser som ligger på toppen av bakken, skal fordeles nedover
skråningen ved at fyllingsplatåer kuttes.
e. Oppfylling av nord-sørgående groper i forhold til nord-sørgående høyderygger tillates
oppfylt slik at de gir en lett U-form.
f. Hellingsgraden på oppfyllingene skal følge det naturlige terrenget mellom
dammen/låven og naboeiendommen i nord.
3. For å få tilstrekkelig masser til planering må, om nødvendig, eksisterende fylling ved felt 1
reduseres ved å ta av masser på topplatået. Dette vil bidra til at denne skråningen
stabiliseres.
4. Det tillates kun benyttet rene masser. Program for oppfølging/måling av
sigevannskvaliteten skal kunne fremlegges ved tilsyn.
5. Plan for avslutning skal være innsendt senest 1. juni 2008, og arbeidet skal være avsluttet
senest 1. november 2008.
6. Arbeidet tillates ikke igangsatt før det er gitt igangsettingstillatelse.
7. Under henvisning til saksutredningen gir utvalget i medhold av plan- og bygningslovens
§§ 93 b, 97 og 98 lokal godkjenning av Stein og Jorddeponi AS og ansvarsrett i de
oppgitte funksjoner.
Utv.sak nr. 28/08
GNR 74 BNR 129 - GAMLE KROER VEI 115 - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

VEDTAK
Innstilling til møte 13.03.2008:
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder sitt vedtak av
15.11.2007, sak 104/07. Klagen fra Morten Larsen tas ikke til følge. Klagen sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder sitt vedtak av
15.11.2007, sak 104/07. Klagen fra Morten Larsen tas ikke til følge. Klagen sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.
Utv.sak nr. 29/08
GNR 100 BNR 5 - PUKSTAD GÅRD - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ
VEDTAK
Innstilling til møte 13.03.2008:
Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder bygnings- og
reguleringssjefens vedtak av 20.12.2007, sak 412/07. Klagen fra Aqua Power AS v/ Odd Arne
Johansen på vegne av hjemmelshaver Øyvind Arnesen tas ikke til følge. Klagen oversendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Flertallet i utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag:
Saken utsettes.
Votering:
Fellesforslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt
Innstillingen fikk 1 stemme, SP
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Saken utsatt.
Utv.sak nr. 30/08
GNR 113 BNR 1 - ASCHEHOUG GÅRD - SØKNAD OM DELING - KLAGE PÅ
VEDTAK
Innstilling til møte 13.03.2008:

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og opprettholder sitt vedtak av
06.12.2007, sak 111/07. Klagen fra Jens A. Fortun tas ikke til følge. Klagen sendes
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
5 stemte for at klagen tas til følge, AP 2, FRP 2, H1.
4 stemte for innstillingen SV, SP, V, KRF
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Klagen tas til følge.
Utv.sak nr. 31/08
GNR 16 BNR 13 - DRØBAKVEIEN 202 - SØKNAD OM DELING KLAGE FRA
STATENS VEGVESEN PÅ VEDTAK I SAK 4/08
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 13. mars 2008:
Under henvisning til saksframlegget, opprettholder det faste utvalget for plansaker sitt vedtak
fra møte 17.01.08, sak 4/08. Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Under henvisning til saksframlegget, opprettholder det faste utvalget for plansaker sitt vedtak
fra møte 17.01.08, sak 4/08. Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse
Utv.sak nr. 32/08
GNR 61 BNR 92 - LANGBAKKEN 58 - TILBYGG TIL ENEBOLIG
Innstilling til møte i det faste utvalg for plansaker HTM 13.03.08:
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og
begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 og 97 godkjenner de
anmeldte byggeplaner på gnr. 61, bnr. 92.
2. Protestene fra naboene taes ikke til følge.

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

3. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b og 98 gis det lokal godkjenning av foretak
og ansvarsrett for:
Arkitekt Magnus Fjogstad

ansvarlig søker SØK. TKL. 1
ansvarlig prosjekterende PRO. TKL. 1
ansvarlig kontrollerende KPR. TKL. 1

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak
om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:
1. Ansvarsoppgave for utførelse som viser fordeling av ansvar for utførelse og kontroll av
utførelse for de enkelte fagområder må innsendes for godkjenning.
2. Forenklet avfallsplan skal innsendes for godkjenning.
3. Rørleggermelding skal være godkjent.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens §
94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt nødvendig kontroll.
Eventuelle tilknytningsavgifter for vann- og avløp skal være betalt.
Forøvrig skal følgende oppfylles:
5. Piper og ildsteder skal anmeldes særskilt. Det vises til norm for plassering av pipe/ildsted.
Vær oppmerksom på krav til plassering av feieluke, jfr. vedlagt skisse.
6. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
1. Det faste utvalg for plansaker viser til saksutredningen og vurdering med konklusjon og
begrunnelse, og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 og 97 godkjenner de
anmeldte byggeplaner på gnr. 61, bnr. 92.
2. Protestene fra naboene taes ikke til følge.
3. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 b og 98 gis det lokal godkjenning av foretak
og ansvarsrett for:
Arkitekt Magnus Fjogstad

ansvarlig søker SØK. TKL. 1
ansvarlig prosjekterende PRO. TKL. 1
ansvarlig kontrollerende KPR. TKL. 1

Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak
om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

4. Ansvarsoppgave for utførelse som viser fordeling av ansvar for utførelse og kontroll av
utførelse for de enkelte fagområder må innsendes for godkjenning.
5. Forenklet avfallsplan skal innsendes for godkjenning.
6. Rørleggermelding skal være godkjent.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens §
94 nr.1, første og annet ledd er innsendt samlet, og undergitt nødvendig kontroll.
Eventuelle tilknytningsavgifter for vann- og avløp skal være betalt.
Forøvrig skal følgende oppfylles:
6. Piper og ildsteder skal anmeldes særskilt. Det vises til norm for plassering av pipe/ildsted.
Vær oppmerksom på krav til plassering av feieluke, jfr. vedlagt skisse.
6. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra rørlegger.
Utv.sak nr. 33/08
VANNKVALITETSOVERVÅKNING AV ÅRUNGENVASSDRAGET 1977-2007
Innstilling:
Rapporten ”Limnologisk, langsiktig vannkvalitetsovervåkning av Årungenvassdraget 19772007” datert 25.2. 2008 tas til orientering.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:
Rapporten ”Limnologisk, langsiktig vannkvalitetsovervåkning av Årungenvassdraget 19772007” datert 25.2. 2008 tas til orientering.
Utv.sak nr. 34/08
VASSDRAGSOVERVÅKNING I ÅS KOMMUNE - STATUSRAPPORT 2007
Innstilling:
Rapporten ”Vassdragsovervåkning i Ås kommune – Statusrapport 2007” datert 04.03.2008 tas
til orientering.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.03.2008:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.03.2008:

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

Rapporten ”Vassdragsovervåkning i Ås kommune – Statusrapport 2007” datert 04.03.2008 tas
til orientering.

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.

