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Møtedato: 28.04.2020 Fra kl. 09:40 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 12:10 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Einar Thomassen R 

 

Andre: 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Spørsmål til Adm.: 

Spørsmål fra Elisabeth Sollihaug - Basseng i Sulitjelma tappet ned, hvorfor? Boligene 
som Sulitjelma boligfond bygger i Sulitjelma – Hvorfor gis det ikke disp. til 
rekkefølgebestemmelsene? 
Kommunalsjef svarte:  

 Innsparing og unødig å ha vann når det ikke er aktivitet i bassenget. 
Ingen aktivitet slik situasjonene er pr. dato i forbindelse med Covid 
19, smitterisiko. Det er heller ikke kommet noen klarhet i forbindelse 
med drifta av bassenget fra høsten.  

 

Spørsmål fra Elisabeth Sollihaug – Boligene som Sulitjelma Boligfond bygger i 
Sulitjelma. 

Problem med å få gangfelt over Fylkesveien i og med at det er 80 km/h. De vil ikke da     
ikke få tatt i bruk boligene når rekkefølgebestemmelsene ikke er oppfylt.  
Enhetsleder plan svarte: 

 Det vil ikke bli gitt ferdigattest på disse før rekkefølgebestemmelsene er 
innfridd. I plan er det satt i rekkefølgebestemmelsene at krysningspunktet 
skal ha gangfelt over fylkesveien, men her er det 80 km/h. Statens vegvesen 
gir ikke tillatelse til gangfelt i 80 km/h sone. Fauske kommune har tilskrevet 
veieier (fylkeskommunen) ang. å få satt ned hastigheten til 60 km/h. Pr. dato 
er det ikke kommet noe svar.  

 
Spørsmål fra Ketil Skår – Turistløypa – forlenget åpningstid med 1 til 2 uker da det er 

mye 
snø i fjellet.  

           Enhetsleder plan svarte: 
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 En forlenget åpning vil kreve søknad til Fylkesmannen. Normal 
åpningstid på skuterløyper er 25. april, men Fauske har fått forlenget 
denne til 5. mai i og med at det er inngått en egen avtale med reindrifta. 
5. mai er det som er vedtatt i lokale forskrifter for Fauske kommune.  

 
Replikk fra Leif Lindstrøm: 

 Ved store snømengder burde løypa kunne ha forlenget åpningstid, må sees 
på i fremtiden. 

 
 
 Kommunalsjef Heimtun orienterte om ulike prosjekter som skal i gang, samt om bygg som 
skal selges. Fylkesmannen har gitt godkjenning til låneopptak for Blålysbygget.  

 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.04.20 
 
 
Rune Reisænen 
møtereferent 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
040/20 Godkjenning av møtebok  

041/20 Delegerte saker i perioden  
042/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  

043/20 Klagebehandling - områderegulering Stormyra Fauske 
- plan-id 2019002 

 

044/20 Oppstart av planarbeid - detaljregulering for 
massedeponi ved Ågifjellet 

 

045/20 Søknad - dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens 
arealdel 

 

046/20 Jan Ivar Olsen, Sulitjelma - Søknad om disensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

047/20 Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon for 
motorisert ferdsel i  utmark 

 

048/20 Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen - Søknad 
om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

049/20 Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær - 
Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

050/20 Kim-Stian Bruun - dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

Unntatt 
offentlighet 

051/20 Fradeling av Sykehusveien 9 fra Sykehusveien 13B - 
Gnr, 103, bnr. 1210 
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040/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 040/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
 
 
041/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 041/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
042/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 



Side 5 
 

 
 
043/20: Klagebehandling - områderegulering Stormyra Fauske - plan-id 2019002 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage på vedtak av områderegulering Stormyra Fauske tas ikke til følge. Saken sendes 
til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 043/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klage på vedtak av områderegulering Stormyra Fauske tas ikke til følge. Saken sendes 
til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 

 
 
 
044/20: Oppstart av planarbeid - detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 varsles detaljreguleringsplan for 
massedeponi ved Ågifjellet om oppstart, og planprogrammet legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 varsles detaljreguleringsplan for 
massedeponi ved Ågifjellet om oppstart, og planprogrammet legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker.  

 
 
 
045/20: Søknad - dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune vedtar at søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 1.3, legges ut til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn 
vesentlige merknader i høringsfasen, delegeres det til administrasjon å fatte endelig 
vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, med følgende forbehold: 

 Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at støykrav iht. T-1442 oppfylles. 
Det skal fremlegges støyfaglig rapport som dokumenterer forholdene. 

 Det skal vises i situasjonsplan hvordan forholdene og krav som stilles blir fulgt opp, 
inkl plassering av bygg, uteoppholdsareal, avkjørselsforhold, parkering og 
beplantning, samt evt støyskjermingstiltak som vurderes etter støyrapport. 
Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse. 
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 Området vurderes å være i eller i nærheten av kvikkleireutsatte områder og det skal 
ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på grunnforhold i form av 
geoteknisk undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal være 
gjennomført før igangsettelsestillatelse gis. 

 Det legges vekt på estetikk og god byggeskikk i all utbygging. Ny utbygging skal 
harmonere med omgivelsene og stedets særegenhet.  

 Maks utnyttelsesgrad for bygget skal være 31% og maks mønehøyde settes på 7,5 
m. 

 Minste oppholdsareal per boenhet skal være minimum 35 m2, maks etasjehøyde 2 + 
tilbaketrukket og parkeringsareal til bil 1,4 og sykkel 2 per boenhet. 

 Det utarbeides sol-/skyggediagram med analyse av solforhold for ny bebyggelse og 
konsekvenser for nærliggende bebyggelse for vår- og høstjevndøgn (21.mars og 23. 
september). 

 Utover kravene som stilles her, skal kommuneplanens arealdel gjelde. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 045/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar at søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 1.3, legges ut til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn 
vesentlige merknader i høringsfasen, delegeres det til administrasjon å fatte endelig 
vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, med følgende forbehold: 

 Før det gis byggetillatelse skal det dokumenteres at støykrav iht. T-1442 oppfylles. 
Det skal fremlegges støyfaglig rapport som dokumenterer forholdene. 

 Det skal vises i situasjonsplan hvordan forholdene og krav som stilles blir fulgt opp, 
inkl plassering av bygg, uteoppholdsareal, avkjørselsforhold, parkering og 
beplantning, samt evt støyskjermingstiltak som vurderes etter støyrapport. 
Situasjonsplanen skal godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse. 

 Området vurderes å være i eller i nærheten av kvikkleireutsatte områder og det skal 
ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på grunnforhold i form av 
geoteknisk undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal være 
gjennomført før igangsettelsestillatelse gis. 

 Det legges vekt på estetikk og god byggeskikk i all utbygging. Ny utbygging skal 
harmonere med omgivelsene og stedets særegenhet.  

 Maks utnyttelsesgrad for bygget skal være 31% og maks mønehøyde settes på 7,5 
m. 

 Minste oppholdsareal per boenhet skal være minimum 35 m2, maks etasjehøyde 2 + 
tilbaketrukket og parkeringsareal til bil 1,4 og sykkel 2 per boenhet. 

 Det utarbeides sol-/skyggediagram med analyse av solforhold for ny bebyggelse og 
konsekvenser for nærliggende bebyggelse for vår- og høstjevndøgn (21.mars og 23. 
september). 

 Utover kravene som stilles her, skal kommuneplanens arealdel gjelde. 

 
 
 
046/20: Jan Ivar Olsen, Sulitjelma - Søknad om disensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 

 
Jan Ivar Olsen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av gravemaskin på vinterføre 
tur/retur fra Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal kommune, jfr. kartutsnitt. 
  

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelse etter § 6 gjelder fra vinter/vår 2020, før den 10. mai, og retur innen 9. 
mai  2021. 

 Tillatelsen gjelder kun for transport av gravemaskin. 

 All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av 
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste: 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 
Denne tillatelse gjelder kun sammen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 046/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 

 
Jan Ivar Olsen, Sulitjelma,  gis tillatelse til transport av gravemaskin på vinterføre 
tur/retur fra Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal kommune, jfr. kartutsnitt. 
  

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelse etter § 6 gjelder fra vinter/vår 2020, før den 10. mai, og retur innen 9. 
mai  2021. 

 Tillatelsen gjelder kun for transport av gravemaskin. 

 All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av 
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste: 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 
Denne tillatelse gjelder kun sammen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 
 

 
 
 
047/20: Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i  utmark 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben gis tillatelse til bruk av traktor eller atv med 
inntil 3 turer i forbindelse med bygging av bru over Bjørndalsdiket. 
 
Transporten skal foregå i traseer inntegnet i vedlagte kartutsnitt, Høgknubbveien 2, ca 
2,5 km fra Nystadveien etter skogsveien. 
 
Det gis også tillatelse til at gravemaskin beltes inn til Bjørndalsdiket etter samme trase 
og tilbake når jobben er utført. 
 
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 og være utført 
innen 1. oktober 2020. 
 

Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det kjøres på privat grunn. 
 

All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 
 
Det er en forutsetning at eventuelle andre tillatelser er innhentet innen transporten kan 
skje. 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 047/20 Vedtak: 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben gis tillatelse til bruk av traktor eller atv med 
inntil 3 turer i forbindelse med bygging av bru over Bjørndalsdiket. 
 
Transporten skal foregå i traseer inntegnet i vedlagte kartutsnitt, Høgknubbveien 2, ca 
2,5 km fra Nystadveien etter skogsveien. 
 
Det gis også tillatelse til at gravemaskin beltes inn til Bjørndalsdiket etter samme trase 
og tilbake når jobben er utført. 
 
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 og være utført 
innen 1. oktober 2020. 
 

           Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det kjøres på privat grunn. 
 

All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 
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Det er en forutsetning at eventuelle andre tillatelser er innhentet innen transporten kan 
skje. 

 
 
 
048/20: Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 

 Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen, Bodø, innvilges dispensasjon 
for transport av materialer med bil m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 
og fram til hytte, beliggende i Brattåsvika ca 450 m fra parkeringsplassen, 
med inntil 3 turer/retur.  Det gis samtidig tillatelse til transport fra 
parkeringsplassen til der veien går over til sti/fjære til naustet med inntil 2 
turer med bil m/henger. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 

 Transporten må være avsluttet innen 1. oktober 2020. 

 Dersom det kjøres på privat eiendom, må søker selv innhente tillatelse til 
dette. 

 
Transport på sti/fjære avslås da dette vil sette spor i terrenget som det tar lang tid å 
reparere. Dette gjelder også en eventuell framkjøring av gravemaskin. 

           
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 048/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 

 Reidun Bastholm / Kjell Hermod Pettersen, Bodø, innvilges dispensasjon 
for transport av materialer med bil m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 
og fram til hytte, beliggende i Brattåsvika ca 450 m fra parkeringsplassen, 
med inntil 3 turer/retur.  Det gis samtidig tillatelse til transport fra 
parkeringsplassen til der veien går over til sti/fjære til naustet med inntil 2 
turer med bil m/henger. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 

 Transporten må være avsluttet innen 1. oktober 2020. 

 Dersom det kjøres på privat eiendom, må søker selv innhente tillatelse til 
dette. 

 
Transport på sti/fjære avslås da dette vil sette spor i terrenget som det tar lang tid å 
reparere. Dette gjelder også en eventuell framkjøring av gravemaskin. 
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049/20: Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for observasjon/forebygging av 
skade på eiendom/naust fra Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær, Fauske, 
avslås. 

 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler 
og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet 
og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 049/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for observasjon/forebygging av 
skade på eiendom/naust fra Ronny Evison Johansen og Kjell Misvær, Fauske, 
avslås. 

 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler 
og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet 
og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren. 

 
 
 
050/20: Kim-Stian Bruun - dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
 
PLUT- 050/20 Vedtak: 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, 
gis følgende tillatelse: 

 
Ken-Stian Bruun, Sulitjelma gis tillatelse til kjøring til familiens hytte  
og besøkskjøring med snøskuter i oppkjørte traseer i hytteområdet 
i Sulitjelmafjellet, Fauske kommune. 
 
Kart med trase til hytte følger vedlagt. 
 
Det er satt følgende vilkår: 
 

1.           Tillatelsen gjelder fom 28.04.2020 tom 09.05.2021. 
2.           Det kan benyttes 1 stk snøskuter. 
3.           Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) til og med 2. 
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                        søndag i mai. 
4.           Kjøring skal så langt det er mulig skje i oppkjørte traseer. 
5.           All kjøring mellom kl 24:00 og kl 07:00 er forbudt. 
6.           Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på 

privat grunn. 
7.           All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av 
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste: 
 

Tillatelse, førerkort og vognkort. 
 

 
 
 
051/20: Fradeling av Sykehusveien 9 fra Sykehusveien 13B - Gnr, 103, bnr. 1210 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det søkes og gis dispensasjon hit plan- og bygningsloven § 19-2 fra kommuneplans 
arealdel § 1.15.4 – utnyttelsesgrad som beskrevet i saksutredning. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 20-2, bokstav m, gis det tillatelse til fradeling fra gnr. 103, bnr. 1210 i 
Fauske kommune med inntil 400 kvm til eksisterende bolig som vist på situasjonsplan. 
 
Vilkår: 

 Veirett til boligen må tinglyses mellom kjøper av Sykehusveien nr. 9 og eier av gnr 
103, bnr. 125. 

 Inngått avtale om makebytte/kjøp av tilleggsareal som beskrevet i saksutredningen. 

 Tinglyst avtale om parkering på eiendommen gnr. 103, bnr. 125 eller annen 
tilsvarende løsning som kan aksepteres.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 051/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det søkes og gis dispensasjon hit plan- og bygningsloven § 19-2 fra kommuneplans 
arealdel § 1.15.4 – utnyttelsesgrad som beskrevet i saksutredning. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 20-2, bokstav m, gis det tillatelse til fradeling fra gnr. 103, bnr. 1210 i 
Fauske kommune med inntil 400 kvm til eksisterende bolig som vist på situasjonsplan. 
 
Vilkår: 

 Veirett til boligen må tinglyses mellom kjøper av Sykehusveien nr. 9 og eier av gnr 
103, bnr. 125. 

 Inngått avtale om makebytte/kjøp av tilleggsareal som beskrevet i saksutredningen. 

 Tinglyst avtale om parkering på eiendommen gnr. 103, bnr. 125 eller annen 
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tilsvarende løsning som kan aksepteres.  

 
 
 
 


