
 Utskrift av møtebok  
  
 

 
Dato:      04.10.2018 Arkivsak:      2018/62-8 Saksbehandler: 
  Anna G. Raanaa Evjen 
  91246845 

 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
40/18 Driftsutvalget 15.10.2018 
58/18 Kommunestyret 29.10.2018 
 
 
Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse mv. 
 
1. gangs behandling 
 
Vedlegg 
1. Forslag – Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 

fritidsbebyggelse mv. av 09.04.18 
 
Saksdokumenter  
Ingen 
 
Saksutredning 
Utslipp av avløpsvann  
Kommunene er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg gjennom kapittel 12 i Forurensningsforskriften fra 01.07.04. 
Forurensningsforskriften stiller generelle krav til utslipp avhengig av resipienten. En lokal 
forskrift kan ikke lempe på disse kravene, men den kan stille strengere krav ut fra lokale 
hensyn.  
 
EUs rammedirektiv for vann har som mål å sikre god kjemisk og økologisk tilstand, 
«tilnærmet naturtilstand», i alle vassdrag innen 2021. Dette vil si at leveforhold for alle dyr og 
planter som lever i eller i direkte tilknytning til vannet, skal være slik det ville ha vært uten 
menneskelig påvirkning.  
Etter EU sitt vanndirektiv utgjør utslipp fra eldre enkeltanlegg og mindre fellesanlegg under 
50 pe i spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse et betydelig miljøproblem. I Sel kommune er 
det mange avløpsanlegg av eldre dato og det er ingen grunn til å tro at situasjonen her er 
bedre enn i andre kommuner. 
 
Alle bygninger med innlagt vann, som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsanlegg, skal ha 
godkjent utslippstillatelse til separate avløpsanlegg.  
Følgende definisjon om innlagt vann er hentet fra Miljøkommune.no;  
«Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres innendørs gjennom rør 
eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og 
inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Èn innvendig fast 
montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann 
man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige 
tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et 
skjønnsmessig volum.”  
På forespørsel til Fylkesmannen i Oppland definerer de også 25 liter som grense for innlagt 
vann.  
 
En lokal forskrift kan åpne for å sette strengere utslippskrav i spesielt sårbare områder, angi 
valgte renseløsninger, sette krav til helhetlig vurdering av områder mv..  



  

 

I løpet av årene er det stor utvikling mht. avløpsløsninger og det kan være behov for en 
gjennomgang av anleggstyper vi som forurensningsmyndighet mener bør tillates.  
Rådmannen mener at tradisjonelle, lukkede infiltrasjonsanlegg der stedegne masser er 
rensemedium bør være første alternativet til renseløsning der forholdene ligger til rette for 
det og anlegget oppfyller kravene til rensning i lov og forskrift. Infiltrasjonsanlegg er sikre, 
velprøvde løsninger som kan fungere stabilt i 20-30 år dersom de er riktig bygd og 
vedlikeholdt.  
Alle avløpsanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til standard/norm i ulike VA-Miljøblad 
som beskriver hvordan avløpsanlegg, minirenseanlegg skal prosjekteres og bygges, samt 
hvilke krav som skal oppfylles.  
 
Minirenseanlegg fungerer erfaringsvis stabilt ved jevn bruk. Renseprosessen fungerer 
dårligere ved ujevn bruk. Dette fordi bakteriekulturen i minirenseanlegg trenger å arbeide 
kontinuerlig for å opprettholde rensingen.  
 
Tette tanker medfører større fare for forurensing. Erfaring tilsier at det kan oppstå 
sprekker/hull i tette tanker. Spesielt på fritidsboliger kan det også være manglende tilsyn på 
avløpsanlegg, dette igjen medfører fare for at tanken blir full og renner over. Ved utslipp fra 
en tett tank er avløpet veldig konsentrert, det vil si at avløpet er helt urenset. Forurensing er 
derfor større ved utslipp fra tett tank enn fra et infiltrasjonsanlegg. For å ivareta en eventuell 
forurensing kreves det helårsveg frem til tette tanker. Det er også et krav med nivåvarsler på 
tette tanker for å unngå at de renner over.  
 
Ved tømming av private avløpsanlegg rapporterer renovatør om synlige feil og mangler til Sel 
kommune. Ved feil og mangler som tilsier at anlegget ikke fungerer iht. forskrift vil 
kommunen som forurensningsmyndighet kreve anlegget utbedret.  
 
I Sel kommune er det ca. 1265 mindre avløpsanlegg fordelt på 986 boliger og 170 for 
fritidsboliger. Antall tette tanker er 109. 
 
En lokal forskrift som erstatter Forurensingsforskriften § 12-7 til § 12-13 vil det medføre en 
forenklet saksbehandling for nye anlegg.  
Forskriften vil bli et praktisk arbeidsverktøy for saksbehandler og konsulent og vil sikre en 
forutsigbarhet for behandling av søknader om utslippstillatelse.  
I henhold til forurensningsforskriftens § 12-14 kan kommunen oppheve eller endre vilkår i 
tillatelsen og om det er nødvendig kalle tillatelser tilbake.  
  
Tømming av avløpsanlegg, tette tanker  
Sel kommune har pr. i dag «Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker, og 
bestemmelse om betaling av gebyr.» i kraft fra 18.01.07. Ny forskrift vil erstatte denne. 
  
Gjennom gebyrhjemmelen i forurensingsloven § 34 er kommunen pålagt å fastsette gebyrer 
for tømming av private slamavskillere. Disse gebyrene må dekke kommunens kostnader ved 
tjenesten, samtidig som de ikke genererer overskudd for kommunen. Slamtømmetjenesten 
må altså drives til selvkost. Videre er det slik at alle gebyr for kommunale betalingstjenester 
må reguleres i lokale forskrifter for å være gyldige. Dette er blant annet diskutert i 
forarbeidene til forurensingsloven, Ot.Prp. nr. 66 (1992-1993). Kommunen må dermed ha en 
lokal forskrift hvis den skal kreve gebyr for tømming av private slamavskillere, og siden 
kommunen samtidig er pålagt å vedta gebyr må man ha en forskrift som regulerer gebyrene.  
 
Behovet for en oppdatert forskrift er med bakgrunn i ønsket om et oppdatert regelverk på 
området. 
 
Slamgebyret i Sel kommune bygger på selvkostprinsippet. Det vil si at kommunens kostnader 
med å tilvirke tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. 
Selvkostprinsippet er lovhjemlet i forurensingsloven med tilhørende forskrift. Der går det fram 
at kommunene skal dekke inn 100 % av sine kostnader til slamtømming gjennom gebyr. 
Rammene for kommunale slamgebyr blir videre fastsatt i kommunal forskrift. Kommunen har 
ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd fra det enkelte år skal 
eksempelvis avsettes eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år 



  

 

blir ført tilbake til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. 
Tilsvarende vil underskudd bli dekket inn over årsgebyrene i løpet av en femårsperiode. 
Slamgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen. 
 
Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn.  
 
Sentrale regler, lovverk og retningslinjer  
Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) 
fastsetter at kostnader forbundet med sektoren fullt ut skal bli dekket inn gjennom gebyrene. 
Loven krever at kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger og at det 
finnes anlegg for håndtering av slammet.  
Kommunens nye slamforskrift tilfredsstiller også Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14).  
 
Slamgebyr  
Oppbyggingen av dagens slamgebyr blir videreført i fremlegg til ny slamforskrift. Den nye 
forskriften gir anledning til å endre størrelsen og oppbygging av gebyrene gjennom 
gebyrregulativet. Regulativet blir vedtatt årlig og gjør gebyrene mer dynamiske sammenlignet 
med å forskriftsfeste oppbyggingen av slamgebyrene. Størrelsen på slamgebyret er avgrenset 
i begge retninger av forurensingsloven, der det går frem at «forurenser skal betale». Det 
betyr at kommunen ikke har anledning til hverken å tjene penger på eller subsidiere 
tjenesten.  
Gebyrene skal speile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. Dersom 
slamanlegget for eksempel er vanskelig tilgjengelig, bør dette bli reflektert i et høyere gebyr. 
Som en konsekvens av at abonnenten eventuelt forsømmer sine plikter og ikke klargjør 
anlegget til tømming, kan dette medføre økt gebyr. Dette henger sammen med tidsbruken og 
hvor krevende det er å utføre tømmingen for renovatør. Videre kan det for eksempel skilles 
mellom tømming utenfor fastsatt tømmeplan og nødtømming, og ilegges ulike gebyr.  
Gebyrene bør ha en oppbygning som sørger for at fordelingen mellom abonnentene speiler 
kostnadene kommunen har med å produsere tjenesten. For eksempel kan det ilegges høyere 
gebyr for abonnenter med behov for hyppigere tømmefrekvens. Merk at ulik transportlengde 
ikke gir grunnlag for å differensiere gebyr. Forslag til oppbygningen av slamgebyr blir lagt 
frem til politisk behandling årlig. Første behandling etter ny forskrift blir ved fremlegg av 
gebyrregulativ for 2019.  
 
Vurdering  
Sentral forskrift åpner for lokale tilpasninger bl.a. med hensyn til valg av renseløsninger mv..  
Forskriften vil være et styringsredskap for forurensningsmyndighet og gi en forutsigbarhet for 
prosjektering av nye avløpsanlegg.  
 
Forslag til ny forskrift vil bli en samordning av utforming, prosjektering av avløpsanlegg og 
tømming av avløpsanlegg, tette tanker.  
 
Oppstart av arbeid med ny lokal forskrift har vært annonsert i GD og på kommunens 
hjemmeside.  
Dersom driftsutvalget slutter seg til forslaget vil «Forskrift for utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse mv.» bli lagt ut til offentlig høring i 6 uker 
før den tas opp til ny behandling i driftsutvalget, og legges fram for kommunestyret for 
endelig vedtak.  
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Driftsutvalget slutter seg til forslag til «Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse mv.» og legger forskriften ut til offentlig høring.  
 
Behandling i Driftsutvalget - 16.04.18:  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak i Driftsutvalget - 16.04.18:  



  

 

Driftsutvalget slutter seg til forslag til «Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse mv.» og legger forskriften ut til offentlig høring.  
 
 
2. gangs behandling 
 
Vedlegg 
1. Forslag – Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 

fritidsbebyggelse mv. av 09.04.18 / 08.10.18 
 
Saksdokumenter  
1. Utskrift av møtebok, Driftsutvalget sak 14/18, 16.04.18 
2. Offentlig høring, brev til fylkes- og statlige instanser m.fl., datert 04.05.18 
3. Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, datert 11.06.18 
4. Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert 11.06.18 
5. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 15.06.18 
 
Saksutredning 
Forslag til «Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 
fritidsbebyggelse mv.» ble sammen med utskrift av møtebok Driftsutvalget sak 14/18, 
16.04.18 lagt ut til offentlig høring med frist for å komme med innspill innen 15.06.18.  
Høringen ble kunngjort på kommunens hjemmeside, annonsert i GD og sendt til fylkes- og 
statlige myndigheter, Kommunelegen i Sel, Mattilsynet og nabokommuner.  
 
Innen fristen kom det inn tre uttalelser; 
Fylkesmannen i Oppland 
 I forslaget til forskrift § 9, krav til renseeffekt og godkjente renseløsninger, listes det opp 

renseløsninger i prioritert rekkefølge. Pr. i dag er det ikke anbefalt å tillate bruk av 
minirenseanlegg for fritidsboliger. Testprosedyren i henhold til NSEN 12566-3 er ikke 
egnet til å dokumentere renseeffekt ved betydelige sesongvariasjoner i belastningen av 
anlegget. Norsk Vann og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er kritisk til å ta i bruk 
minirenseanlegg på generell basis på hytter. Det vil i så fall være svært viktig at det 
foretas en konkret, faglig vurdering i den enkelte sak. En teknisk godkjenning av et 
minirenseanlegg alene er ingen fullverdig dokumentasjon for å kunne gi en 
utslippstillatelse. 

 De henviser til nettsidene avlop.no, som oppdateres av NIBIO på oppdrag fra 
Miljødirektoratet, for mer informasjon. 

  
Oppland fylkeskommune 
 I regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 - 2021 er avløp fra spredt 

bebyggelse nevnt som en av de viktigste påvirkningsfaktorene på miljøtilstanden i elver 
og innsjøer i vannregionen. 

 Lokal tiltaksanalyse for vannområde Mjøsa 2016 - 2021 nevner spredte avløpsanlegg som 
en av hovedutfordringene i vannområdet, og det fokuseres derfor spesielt på tiltak knyttet 
til spredt avløp. 

 Fylkeskommunen er kjent med at spredt avløp er en utfordring i mange kommuner, og at 
dette påvirker vannkvaliteten i mange vannforekomster negativt. Det er derfor positivt at 
det nå har blitt utarbeidet en lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, da en bedre oversikt over og et større fokus 
på spredt avløp vil bidra til å redusere tilførselen av næringsstoffer til vassdragene, og 
dermed også til å nå miljømålene satt i vannforskriften. 

 Generelt sett bør utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg lokaliseres og utformes slik 
at påvirkningen av utslippet på resipienten og på biologisk mangfold blir minst mulig. I de 
tilfeller der det er usikkerhet rundt en eventuell resipients tilstand, er det mulig for 
kommunen å kreve at resipientens tålegrense skal være vurdert før aktuelle 
vannforekomst blir brukt som resipient. En slik bestemmelse kan kommunen vurderer å ta 
med inn i forskriften, da det gir mulighet for å bedre kunnskapsgrunnlaget og beskytte 
sårbare vannforekomster der belastningen fra andre påvirkninger allerede er stor. 

 
 



  

 

Mattilsynet  
 Mattilsynet viser til bestemmelsene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

(drikkevannsforskriften), og spesielt til; 
o § 4, forurensning: ingen har lov til å forurense drikkevannet  
o § 12, beskyttelsestiltak, og § 26, kommunens plikter: vannverkseier (eier av 

kilden/brønnen) skal beskytte råvannskilden mot forurensning og 
beskyttelsestiltak skal fastsettes sammen med kommunen.  

 Drikkevannshensynet gjelder alle drikkevannskilder (også private) fra og med en 
abonnent. 

 Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann i Norge hvor et av kravene er bedre 
beskyttelse av vannkilder. Tiltak kan f.eks. være avsetning av hensynssoner i 
kommuneplanen restriksjoner i nedbørsfeltet og inngjerding av områder. 

 Mattilsynet viser til § 8 og § 14 i forslaget til forskrift og vil at drikkevannshensynet 
kommer tydeligere fram i forskriften.  

 
 
Vurdering 
 
Minirenseanlegg 
Minirenseanlegg er primært utviklet og utformet for en jevn strøm av avløpsvann. 
 
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) gir på sine hjemmesider ulike eksempel på 
renseløsninger for fritidsbebyggelse bl.a. infiltrasjonsanlegg med/uten toalettavløp, biofilter, 
biologisk-kjemiske minirenseanlegg for bruk i fritidsbebyggelse med varierende belastning.  
Om minirenseanlegg skriver de bl.a. følgende; 
- Forurensningsforskriften § 12-10 setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon 

som tilfredsstiller den europeiske standarden NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard. I 
henhold til uttestings-prosedyre for renseeffekt skal anleggene testes ut i 38 uker med 
varierende belastning.  

- Uttestingsprosedyren er tiltenkt boligbelastning med nominell, høy og lav belastning, og 
er ikke tilpasset hytter, fritidsboliger eller turistbedrifter med svært varierende belastning.  

- Godkjenningsdokumentene for minirenseanlegg med SINTEF Teknisk Godkjenning viser at 
uttesting iht. EN 12566-3 ikke er egnet til å dokumentere renseeffekt ved varierende 
belastning.  

- For å dokumentere hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende belastning, er det 
behov for egen uttesting av dette. Det er ikke utarbeidet noen felles uttestingsnorm for 
uttesting og dokumentasjon av minirenseanlegg ved varierende belastning, men noen 
leverandører har testet sine anlegg spesifikt i forhold til dette. 

 
NIBIO skriver videre; 
- De fremhever viktigheten av at det ved vurdering av egnet avløpsløsning for en gitt 

bebyggelse vil være lokale forhold som grunnforhold, brukerinteresser, 
resipientvurderinger og total forurensningsbelastning som vil være avgjørende faktorer for 
anbefaling og valg av anleggstype. Selv om en gitt anleggsløsning har godkjenning som 
dokumenterer en oppnådd renseeffekt under gitte belastningsforhold, er det ikke gitt at 
løsningen er egnet i alle tilfeller. Dette gjelder generelt, men spesielt i sårbare 
hytteområder langs kysten og i fjellet, hvor det ofte er marginale jordmasser, sårbare 
resipienter og korte avstander til brukerinteresser (eks. drikkevann, badevann, fiske og 
rekreasjon). 

- I hyttebebyggelse, med marginale grunnforhold og kort avstand mellom hytter og til 
brønner, vil det ofte være hovedfokus på hygieneparametere fremfor organisk materiale 
og næringsstoffer. Det er derfor spesielt viktig at det gjøres vurderinger ut fra et 
hygieneperspektiv i slike områder. I hytteområder er det også ofte marginale 
grunnforhold og sårbare resipienter med begrenset kapasitet. Det må tas hensyn til de 
lokale forhold og den totale belastning på nærmiljø og resipient ved anbefaling, 
planlegging og valg av avløpsløsninger for hytter.  

- Nøytrale fagkyndige, med relevant naturfaglig kompetanse, som gjennomfører befaring 
med vurdering av grunnforhold, bruker-interesser, resipienttilstand og generell 
forurensingsbelastning, har et ansvar for at det gjøres tilfredsstillende vurderinger i 
forhold til resipient og forurensningsbelastning. Det er disse vurderingene totalt som vil 



  

 

være grunnlaget for anbefaling og valg av avløps-løsning. Det betyr at en gitt 
anleggsløsning, som har godkjenning som dokumenterer en oppnådd renseeffekt under 
gitte belastnings-forhold, ikke automatisk er å anse som egnet i et hvert tilfelle. Dette til 
tross for at de oppnådde renseeffekter tilfredsstiller utslipps-kravene i det aktuelle 
utslippsområdet. 

 
NIBIO og Norsk Vann (interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen) er kritiske til 
at det på generelt basis skal tas i bruk minirenseanlegg på hytter. Men det foregår stadig 
utvikling og forbedring av minirenseanleggene.  
 
Rådmannens foreslår at minirenseanlegg for fritidsbolig kan tillates, men under forutsetning 
av at det foretas en konkret, faglig vurdering i hver enkelt sak. Det stilles krav om 
etterpolering fra alle minirenseanlegg.   
 
Biologisk mangfold 
Lov om naturmangfold, Naturmangfoldloven, har som formål at naturen med dens biologi, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden.  
Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 skal legges til grunn for all utøvelse av offentlig myndighet 
ved beslutninger som berører naturmangfold etter plan- og bygningsloven, sektorlover f.eks. 
jordloven, forurensningsloven mv..  
Iht. til dette må søknad om utslippstillatelse også vurderes etter Naturmangfoldloven.  
 
Resipientens tålegrense 
Det er viktig at resipient ikke påvirkes i negativ retning av utslipp fra avløpsanlegg, jfr. 
vannforvaltning vannregion Glomma og vannområde for Mjøsa. 
Der det er tvil om resipientens tålegrense er det viktig at den vurderes før det gis 
utslippstillatelse. Rådmannen tar innspill fra Oppland fylkeskommune til etterretning.  
 
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
Reint drikkevann og tilstrekkelig mengde drikkevann er en viktig ressurs som må tas vare på 
og sikres mot forurensning. Likeså er det viktig å sikre at vann skal ha en tilfredsstillende 
kvalitet mht. badevann og rekreasjon.   
Regjeringen vedtok nasjonale mål for vann i 2014. Det er viktig at det arbeides for at disse 
målene skal bl.a. med hensyn til vannkilder.  
 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Mattilsynet er tatt til følge 
og er innarbeidet i forslag til ny forskrift.  
Rådmannen har ellers gjort noen mindre endringer og presiseringer av tekst, men vurderer 
dette slik at det ikke utløser krav til ny offentlig høring.     
 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at forslag til forskrift tas opp til videre behandling 
og vedtak.  
 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Sel kommunestyre vedtar «Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for 
bolig- og fritidsbebyggelse mv.»  
 
 



  

 

Behandling i Driftsutvalget - 15.10.2018:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Innstilling i Driftsutvalget - 15.10.2018: 

Sel kommunestyre vedtar «Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for 
bolig- og fritidsbebyggelse mv.»  
 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 29.10.2018:  

Rune Grindstuen ber kommunestyret vurdere habilitet i kraft av sin stilling som 
virksomhetsleder for plan og teknisk. Kommunestyret fant han inhabil og han fratrådte 
behandling av saken.  
 
Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.   

Vedtak i Kommunestyret - 29.10.2018: 

Sel kommunestyre vedtar «Forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for 
bolig- og fritidsbebyggelse mv.» 
 
 
 
Rett utskrift  
02.11.18 
 
Solveig Viktoria Olstad 
Sign.  
 


