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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 03.07.19 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Andelssagtomta fra Asplan 
Viak AS. Sosi-fil ble godkjent 05.08.19. Planen omfatter gnr/bnr 280/278 og del av gnr/bnr 280/100. 
Forslagsstiller er Setra Drift AS. Oppstartsmøte ble holdt 02.07.18. Her ble premissene for det videre 
planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er på 
ca. 10 da., og ligger langs sørsiden av E6, ca. 1,5 km nordøst for Oppdal stasjon. Adkomst til området 
er fra Nordre Industriveg. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Hensikten med 
planen er å legge til rette for tre nye bygg med tilhørende utelager, parkering- og manøvreringsareal. 
Tomta ønskes regulert til kombinerte formål næring/forretning/kontor/lager.  
 
Rammetillatelse for oppføring av verkstedbygning (EIK landbrukssenter) nordøst i planområdet, samt 
dispensasjon fra plankart for avkjørsel og arealformål industri i reguleringsplanen for E6 nord for 
Oppdal sentrum, ble gitt i vedtak av 23.05.19. Igangsettingstillatelse for råbygg og grunnarbeid ble gitt 
24.05.19.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål næringsbebyggelse og LNFR. 
Planforslaget er dermed ikke fullt ut i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av 
kommunestyret.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 
senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 
etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 
Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  



 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
Søk i Miljødirektoratets Naturbase viser det ikke er registrert viktige naturtyper i eller i nærheten av 
planområdet. Det går fram av kommunens digitale viltkart at det i 2015 og 2016 er registrert hekking av 
vipe (2 – 3 par) nord for E6, ca. 200 meter nordøst for planområdet. Videre ligger planområdet ca. 300 
meter fra ytterkanten av en hekkelokalitet for tårnseiler (5 – 6 par). Gardåa, som ligger ca. 250 meter 
øst for planområdet, er registrert som overvintringsområde for andefugler. Det er ut over dette ikke 
registrert miljøinteresser i eller i nærheten av planområdet. Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke 
kunne påvirke viktige miljøinteresser.  
 
På grunn av tidligere aktivitet i området, bl.a. treimpregnering, har Asplan Viak gjennomført 
miljøteknisk undersøkelse, og utarbeidet tiltaksplan for fjerning av forurensede masser. Rapporten er 
datert 19.12.18. Tiltaksplanen er godkjent i delegert sak (Miljø) 19/18, og ryddearbeidene er 
gjennomført.  
 
Asplan Viak har også utarbeidet er VA-notat datert 26.09.18, som viser hvordan håndtering av 
overvann er tenkt løst. Bane Nor har stilt krav om at avrenning til deres systemer ikke skal øke. Det er 
skissert en løsning med fordrøyningsbasseng for oppnå dette. Detaljene rundt håndtering av overvann 
løses i byggesaken.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses etter dette å være godt nok til å kunne vurdere planforslaget, jfr. § 8 i 
naturmangfoldloven (nml). Føre-var-prinsippet i lovens § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. 
Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke påvirke viktige økosystemer, jfr. nml § 10. Tiltakshaver vil 
bekoste opprydding av forurenset grunn som følge av tidligere sagbruksdrift og impregnering. NML § 
11 anses dermed oppfylt. Planområdet er lokalisert til en tidligere sagbrukstomt. Det at denne nå tas i 
bruk til næringsformål anses ikke å medføre skader på naturmangfoldet.  
 
Prinsippene i nml §§ 8 – 12 anses etter dette som oppfylt.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Andelssagtomta har en lang æra i tjeneste for skogbruket i Oppdal. Denne æra er over, men som 
næringstomt blir den nå videreført. 
 
Den østlige delen av tomta er vist som en stripe LNFR-formål, det har med nærhet til landbruksarealet 
å gjøre. Mellom andelssagtomta og dyrka jord går en åpen drensgrøft. Planbeskrivelsens pkt 3.3 og 
3.7 hevder det er uklart om landbruksarealet øst for tomten er i bruk. Dette er ikke uklart og det ble 
også påpekt i oppstartsmøtet at dette er et areal i drift. Landbruksarealet har nylig skiftet eier og drives 
i dag av et melkebruk med stor produksjon. Ortofoto fra 2014 brukt i planbeskrivelsen viser arealet 
under arbeid med ny dreneringsløsning. 
 
Kommuneplanens arealdel stiller krav om 10 meters byggegrense mot dyrka jord. I forbindelse med 
igangsatt bygging av Eik-senteret er allerede denne overskredet. Det er gitt dispensasjon for 8 m i 
samråd med eier og driver av landbruksjorda. Planforslaget har inntegnet 6 m byggegrense mot øst. 
Det er et naturlig skille mellom eiendommene i form av åpen grøft, og dispensasjon fra byggegrense 
kan imøtekommes.  
 
Adkomst til jordstykket går i dag via andelssagtomta og må sikres fri adgang videre. Adkomsten må 
tegnes inn på reguleringsplankartet med kode SV, den er i vedlegg bare vist på situasjonsplanen. 
Gjerde som skal settes opp mot jernbane må ikke stenge eller komme i konflikt med adkomst til 
landbruksjord. Reguleringsplanbestemmelsene § 5 må få et nytt pkt under Samferdselsanlegg: 
Adkomst til dyrka jord på eiendom 290/1 skal sikres fri adgang gjennom planområdet. 
 



Overflatevann er godt beskrevet i forhold til jernbane. Det er også viktig i forhold til dyrka jord. Den 
åpne grøfta øst for reguleringsplanforslaget drenerer i dag dyrka jord på begge sider av E6 og det er 
allerede et kjent problem at rør under både E6 og jernbane er for trange og demmer opp for drenering 
ovenfra. Økte takflater på andelssagtomta gir økt avrenning til dette systemet og fagleder landbruk er 
skeptisk til å fylle opp mer til denne dreneringen uten å ta høyde for større utløp under jernbane. Det er 
lite fall i området og dermed vanskelig å få unna vatnet til det når Gardåa og videre Ålma. Det er lagt 
inn en del avbøtende og forsinkende tiltak i planen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, er det utbygger 
som må ta ansvar for å oppgradere dreneringsgrøft øst for planområdet og videre under jernbane. 
 
 
Folkehelsevurdering 

 
Planområdet har avkjøring fra industrivegen, som igjen har avkjøring ut på E6 Trondheimsvegen. Det 
er god sikt på begge avkjøringene. Planområdet er godt tilrettelagt for bilister, men ikke for myke 
trafikanter. Det er gang - og sykkelveg langs E6, men på motsatt side av planområdet. Hastigheten er 
60 km/t og det kan derfor ikke tilrettelegges med gangfelt over E6. Ferdsel for myke trafikanter som 
både kommer nord og sør for planområdet må gå langs gang- og sykkelvegen parallelt med E6, krysse 
ved gangfelt over E6 et stykke sør for planområdet, så gjennom jernbaneundergangen og følge 
Industrivegen over brua til man kommer til planområdet.  
 
Både av hensyn til klima og helse, bør det legges til rette for at både ansatte og besøkende/kunder kan 
benytte sykkel eller gå. Det må legges til rette for overbygd sykkelparkering nær inngang. 
 
Planområdet ligger i gul og rød støysone, noe som gjør at man må vise varsomhet. Etablering av 
bygninger med støyfølsomme bruksformål, herunder kontor, må ha tilfredsstilt støykravene i 
byggteknisk forskrift NS 8175. Det må gjennomføres en støyutredning som viser at dette er tilfredsstilt.  
 

 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 
 
Bebyggelsen i planområdet vil bli etablert i gul støysone hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det er ikke lagt opp til ute-
oppholdsareal i planen som vil bli påvirket av støy. Rådmannen mener at forholdet til støy blir ivaretatt 
gjennom § 4 i bestemmelsen som sier at innendørs støynivå i bygningene innen område BKB skal ikke 
overstige grenseverdier i NS 8175. Rådmannen mener derfor at det ikke er behov for egen 
støyutredning som foreslått under folkehelsevurderingen.  
 
Rådmannen har følgende merknader til plankart og reguleringsbestemmelser datert 01.07.19:   
 
I plankartet: 
I tegnforklaringen er Sikringssoner nummerert som a. 1). Rådmannen vil tilrå at denne endres til «3. 
Sikringssoner» som en videreføring av øvrig nummerering.  
 
Sikringsgjerde har riktig linjesymbol i plankartet, men har feil linjesymbol i tegnforklaringen. Denne skal 
være vist med SOSI-kode 1235. Rådmannen vil tilrå at dette rettes opp i tegnforklaringen. 
 
Rådmannen er enig i landbruksfaglig vurdering om at det er nødvendig å sikre adkomstveg til 
landbruksarealet på gnr/bnr 290/1, nordøst for planområdet. Adkomst til planområdet er vist som 
vegformål med kode SV, men det er ikke vist adkomst til gnr/bnr 290/1. Rådmannen vil tilrå at adkomst 
til gnr/bnr 290/1 vises med pilsymbol i plankartet som angitt på situasjonsplanen på side 15 i 
planbeskrivelsen. 
 
Det mangler dato for kunngjøring vedrørende reguleringsplanarbeidet i tabellen for saksbehandling 
ifølge plan- og bygningsloven. Rådmannen vil tilrå at dato for kunngjøring settes til 08.08.18 i tråd med 
dato for kunngjøring i avis.  



 
I bestemmelsene:  
Under § 2 står det at plankartet er datert og senest endret 28.06.19. Dette stemmer ikke overens med 
oversendt plankart som har datering 01.07.19. Rådmannen tilrår at bestemmelsen rettes opp i henhold 
til datoen som står på plankartet slik at disse stemmer overens.  
 
I kommuneplanens arealdel er det et krav om at 10 % av tomtearealet skal avsettes til grøntstruktur. 
Det er ikke regulert inn grøntstruktur i planen, og dette begrunnes i planbeskrivelsen med at bygge-
grensene mot E6 og mot  jernbanen setter store begrensninger på tomteutnyttelsen. Med tanke på 
formål og funksjoner mot tilgrensende areal ble det ikke ansett som relevant å regulere inn dette i 
planen. Rådmannen mener likevel at grøntareal bør opparbeides, men at dette kan gjøres utenfor 
byggegrensene. Rådmannen mener det er kurant å ikke regulere inn grøntstruktur som eget 
arealformål, men at det hensiktsmessig å sikre at det blir ivaretatt gjennom bestemmelsene. 
Rådmannen vil tilrå at det tas inn som en ny bestemmelse under § 4 Fellesbestemmelser for hele 
planområdet. Bestemmelsen får følgende ordlyd:  
 
Grøntstruktur:  
Minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal. Dette kan skje utenfor 
byggegrensene.  
 
Hensynet til overvann er poengtert under landbruksfaglig vurdering. Rådmannen er enig i at det er 
viktig at avrenning som følge av planen ikke fører til ulemper for hverken jernbane eller dyrka jord, og 
mener dette bør prosjekteres for og ivaretas i forbindelse med videre utbygging. Rådmannen vil tilrå at 
det tas inn en fellesbestemmelse under § 4 som sikrer dette. Bestemmelsen får følgende ordlyd:  
 
Overvann  
I forbindelse med utbygging av planområdet må løsninger for håndtering av overvann detalj-
prosjekteres. Overvann skal håndteres på en slik måte at det ikke medfører ulemper for jernbanen eller 
dyrka jord.  
 
I bestemmelsen (§ 4) under overskrift Parkering står det at parkering skal følge krav og retningslinjer 
iht. kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det skal tilrettelegges for sykkelparkering under tak 
nær inngang. Rådmannen vil tilrå at dette synliggjøres i bestemmelsene ved å ta dette inn som en 
tilføyelse til første strekpunkt. Tilføyelsen får følgende ordlyd:  
 
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering under tak nær inngang.  
 
Under § 5 Bestemmelser til arealformål og Bebyggelse og anlegg bør første overskrift være 
Næring/forretning/lager/kontor (BKB) slik at næring blir inkludert under kombinert formål. På denne 
måten blir det samsvar mellom plankart og bestemmelser. Rådmannen vil tilrå at bestemmelsen får 
følgende ordlyd:  
 
Innenfor felt BKB tillates det etablert næring/forretning/lager/kontor.  
 
Under Utnyttelsesgrad bør siste setning tas ut da henvisning til høyde over gjennomsnittlig ferdig 
planert terreng ofte blir tydeligere enn kotehøyder, særlig når planområdet befinner seg på et tilnærmet 
flatt terreng. Dette blir omtalt i påfølgende bestemmelser som angår høyde på bebyggelse.  
 
Under Høyder: 
Det henvises til bebyggelse i nordvest for de to første setningene. Rådmannen antar at dette er en feil. 
Videre mener rådmannen at det vil være tydeligere å henvise til situasjonsplanen i planbeskrivelsen 
når det gjelder plassering av bygningene. Når det gjelder høydebestemmelsene, er maks gesimshøyde 
på 20 meter ikke ønskelig da dette åpner for et svært ruvende bygg like ved E6. I bestemmelsene for 
områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum er maks gesimshøyde over gjennomsnittlig ferdig planert 
terreng 14 meter for bebyggelse det høyeste som er tillatt. Rådmannen mener det kan åpnes for en 
høyere gesimshøyde enn dette da planområdet ligger utenfor sentrum, og vil tilrå at denne settes til 
maks 16 m. På bakgrunn av dette vil rådmannen tilrå at bestemmelsene endres til følgende:  



 
Maks gesimshøyde for bygg vist som EIK landbrukssenter i planbeskrivelsen (s. 13) er 9 meter over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som vist som Nyvold/ kontorbygg i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 
16 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som Comfort i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 9 meter over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
 
Under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur henvises det til eiendom med gnr/bnr 280/100. 
Her skal det stå gnr/bnr 280/278. Jfr. landbruksfaglig vurdering bør det sikres adkomst til landbruks-
arealet på gnr/bnr 290/1. Rådmannen vil tilrå at det tas inn en ny setning, slik at bestemmelsen får 
følgende ordlyd: 
 
Veg (SV) er adkomstveg til eiendommene gnr/bnr 280/278 og 290/1, og kan opparbeides utenfor 
byggegrensene mot E6 og jernbanen. Adkomst til dyrka jord på eiendom 290/1 nordøst for 
planområdet skal sikres fri adgang gjennom planområdet.   
 
Rådmannen har ingen merknader til VA-plankart datert 26.06.19:  
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin sjekkliste for risiko- og sårbarhetsforhold er 
benyttet for identifisering av hendelser som er relevante for området. Ut i fra dette, i tillegg til oppstarts-
møte med kommunen, er det ikke funnet uønskede hendelser ved planområdet som ikke er håndtert 
gjennom planløsningen eller som håndteres ved vanlige rutiner. Aspekter ved planløsningen som kan 
ha virkning i positiv eller negativ retning for planområdet diskuteres og dokumenteres i plan-
beskrivelsen og utredninger. Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser og blitt utarbeidet 
tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksplanen er godkjent i delegert sak (Miljø) 19/18 av 27.02.19. 
 
Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 
burde vært omtalt.  
 
Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og 
legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 26.08.2019  

 

Behandling 

 
Kyrre Riise spurte om sin habilitet i saken. 
 

Vedtak 

 
Kyrre Riise ble enstemmig erklært inhabil (6 st.) og fratrådte. 
 
Rådmannens tilråding ble enstemmmig vedtatt (6 st.). 
 
 



Vedtaket blir som følger: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Andelssagtomta på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder VA-plankart datert 26.06.19 uten endringer, plankart og bestemmelser datert 
01.07.19. med følgende endringer:  
 

I plankartet: 
 

- I tegnforklaringen erstattes «a. 1) Sikringssoner» med «3. Sikringssoner». 
 

- Sikringsgjerde vises med linjesymbol med SOSI-kode 1235 i tegnforklaringen. 
 

- Adkomst til dyrka jord på eiendom 290/1 vises med pilsymbol.  
- 08.08.18 settes inn som dato for kunngjøring vedrørende reguleringsplanarbeidet i tabellen for 

saksbehandling ifølge plan- og bygningsloven. 
 

I bestemmelsene: 
 

- Bestemmelsen under § 2 Avgrensning rettes opp med korrekt datering (01.07.19).  
 

- Det tas inn to nye bestemmelser under § 4 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
Bestemmelsene får følgende overskrift og ordlyd:  
 
Grøntstruktur  
Minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal. Dette kan skje utenfor 
byggegrensene. 

 
Overvann  
I forbindelse med utbygging av planområdet må løsninger for håndtering av overvann 
detaljprosjekteres. Overvann skal håndteres på en slik måte at det ikke medfører ulemper for 
jernbanen eller dyrka jord.  
 

- Under Parkering tas følgende tilføyelse inn under første strekpunkt:  
 
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering under tak nær inngang. 

 
- Første bestemmelse under § 5 Bestemmelser til arealformål får følgende overskrift og ordlyd:  

 
Næring/forretning/lager/kontor (BKB)  
Innenfor felt BKB tillates det etablert næring/forretning/lager/kontor.  
 

- Siste setning under Utnyttelsesgrad tas ut. 
 

- De to første setningene under Høyder erstattes med følgende bestemmelser:  
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som EIK landbrukssenter i planbeskrivelsen (s. 13) er 9 meter 
over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som Nyvold/ kontorbygg i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 16 
meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som Comfort i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 9 meter over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

 
- Bestemmelsen under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur får følgende ordlyd: 

 



Veg (SV) er adkomstveg til eiendommene gnr/bnr 280/278 og 290/1, og kan opparbeides 
utenfor byggegrensene mot E6 og jernbanen. Adkomst til dyrka jord på eiendom 290/1 nordøst 
for planområdet skal sikres fri adgang gjennom planområdet.   
 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering. 
 
 
 
Rådmannens tilrådning  
 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Andelssagtomta på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 
ettersyn. Vedtaket gjelder VA-plankart datert 26.06.19 uten endringer, plankart og bestemmelser datert 
01.07.19. med følgende endringer:  
 

I plankartet: 
 

- I tegnforklaringen erstattes «a. 1) Sikringssoner» med «3. Sikringssoner». 
 

- Sikringsgjerde vises med linjesymbol med SOSI-kode 1235 i tegnforklaringen. 
 

- Adkomst til dyrka jord på eiendom 290/1 vises med pilsymbol.  
 

- 08.08.18 settes inn som dato for kunngjøring vedrørende reguleringsplanarbeidet i tabellen for 
saksbehandling ifølge plan- og bygningsloven. 

 
I bestemmelsene: 

 
- Bestemmelsen under § 2 Avgrensning rettes opp med korrekt datering (01.07.19).  

 
- Det tas inn to nye bestemmelser under § 4 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

Bestemmelsene får følgende overskrift og ordlyd:  
 
Grøntstruktur  
Minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal. Dette kan skje utenfor 
byggegrensene. 

 
Overvann  
I forbindelse med utbygging av planområdet må løsninger for håndtering av overvann 
detaljprosjekteres. Overvann skal håndteres på en slik måte at det ikke medfører ulemper for 
jernbanen eller dyrka jord.  
 

- Under Parkering tas følgende tilføyelse inn under første strekpunkt:  
 
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering under tak nær inngang. 

 
- Første bestemmelse under § 5 Bestemmelser til arealformål får følgende overskrift og ordlyd:  

 
Næring/forretning/lager/kontor (BKB)  
Innenfor felt BKB tillates det etablert næring/forretning/lager/kontor.  
 

- Siste setning under Utnyttelsesgrad tas ut. 
 

- De to første setningene under Høyder erstattes med følgende bestemmelser:  
 



Maks gesimshøyde for bygg vist som EIK landbrukssenter i planbeskrivelsen (s. 13) er 9 meter 
over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som Nyvold/ kontorbygg i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 16 
meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Maks gesimshøyde for bygg vist som Comfort i planbeskrivelsen (s. 15 og 16) er 9 meter over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

 
- Bestemmelsen under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur får følgende ordlyd: 

 
Veg (SV) er adkomstveg til eiendommene gnr/bnr 280/278 og 290/1, og kan opparbeides 
utenfor byggegrensene mot E6 og jernbanen. Adkomst til dyrka jord på eiendom 290/1 nordøst 
for planområdet skal sikres fri adgang gjennom planområdet.   
 

 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering. 
 
 


