
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord plan- og driftsstyre 
Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus 
Dato: 09.02.2018 
Tidspunkt: 09:00 - 15:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Maar Stangeland Leder SP 
Dagfinn Rydningen Nestleder FRP 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Lene Bakke Medlem TPL 
Kasper Holmen Medlem MDG 
Gaute Østeggen Medlem H 
Øistein Nilsen Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Sak 17/18 ble behandlet etter sak 18/18 etter ønske fra Solveig Sommerseth (TPL) 
Joakim Stensrud Nilsen orienterte om dispensasjonssak 55/4 Reidar Høiseth 
 

Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond Arne Hoe 
Bente Høiseth 
Knut Jentoft 

Plan- og driftssjef 
Utvalgssekretær 
Ordfører 

Maria Figenschau 
Marit Figenschau 
Joakim S. Nilsen 
Odd Arne Jensen 

Kulturkonsulent 
Rådgiver jord/skog/fisk/utmark 
Ingeniør 
Ingeniør 

 
Underskrift:  
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 09.02.2018 
 
Lene Bakke     Dagfinn Rydningen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Referatsaker Plan- og driftsstyre 09. februar 2018  2018/81 
PS 2/18 Oppheving av navnevedtak for adresseparsell nr. 

58, og opprettelse av navnesak for nedarvet navn 
Fossemælveien 

 2015/326 

PS 3/18 Endelig vedtak: Navnesak for veier i Storfjord 
kommune – Del G Oppsamlingsdel hele 
kommunen 

 2015/326 

PS 4/18 Høringsinnspill - Register for kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KuLa) 

 2015/337 

PS 5/18 Oppheving og endring av tre mindre 
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 2015/326 
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06.10.2017: Innvilget søknad om dispensasjon - 
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 2018/75 
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PS 19/18 Skolehytta - utleiesatser  2016/171 
 
 



PS 1/18 Referatsaker Plan- og driftsstyre 09. februar 2018 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  

Behandling: 
Protokolltilførsel fra plan- og driftsstyret. 
Valg av styringsgruppe for «Boligbygging Oteren og Brenna/Hatteng»: 
Maar Stangeland, Solveig Sommerseth og Lene Bakke ble valgt inn i styringsgruppen. 
 
Sakene ble referert. 
 

Vedtak: 
Referatsaker: 

 25.01.2018 - Elg i boligfelt i Skibotn – Sten Nystad. 
 30.01.2018 – Delegert vedtak 16/18 -  Jordlovsbehandling – Fradeling til 

kommunikasjonsareal/teknisk anlegg – 45/3 –  Bredbåndsfylket Troms AS v/Geir 
Morten Berger. 

 29.01.2018 – Delegert vedtak 15/18 - Tillatelse til motorferdsel i utmark – 
Scooterkjøring ifbm. Isfiske – Unntatt offentlighet. 

 26.01.2018 – Delegert vedtak 14/18 – Dispensasjon til næringsformål – 55/4 – Reidar 
Høiseth. 

 29.11.2017 – Delegert vedtak 182/17 – Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket – kulturlandskapstiltak – Leif Bjørnar Seppola. 

 31.01.2018 – Delegert vedtak 17/18 – Jordlovsbehandling – fradeling fra 41/6 – 
tilleggsareal til fritidsformål – Frid Dalhaug og Ulf Dalhaug. 

 01.02.2018 – Delegert vedtak -19/18 – Jordlovsbehandling – Fradeling og 
omdisponering til uendret bruk og næringsformål/turistanlegg – 54/17 – Leif Hjalmar 
Skogly. 

 01.02.2018 – Delegert vedtak 20/18 – Tillatelse til motorferdsel i utmark – Transport av 
ved – Aksel Torbjørn Hansen. 

 07.02.2018 – Vern av ville dyr – Dyrenes Røst v/Jenny Rolness. 
 Valg av styringsgruppe for «Boligbygging Oteren og Brenna/Hatteng»: 

Maar Stangeland, Solveig Sommerseth og Lene Bakke ble valgt inn i styringsgruppen. 
 
 

Orienteringssaker: 
 Kommende planprosess scooterløyper. 
 Gjennomført ROS analyse, beredskapsplan og rutinebeskrivelse for vannverkene med 

distribusjonsanlegg. 
 Handtering av tomteetterspørsel i Skibotn etter avklaring om slakteriet. 
 Status dispensasjonssak knyttet til gårds- og bruksnummer 54/17-18 
 Gjennomgang av status for investeringsprosjekter 2018 
 Dispensasjonsak 55/4 – Reidar Høiseth 

 
 
 



PS 2/18 Oppheving av navnevedtak for adresseparsell nr. 58, og opprettelse 
av navnesak for nedarvet navn Fossemælveien 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Plan- og driftsstyret presiserer at saken skal sendes til behandling i kommunestyret. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Vedtak for adressefastsettende veinavn for vei nr. 58 Seljestadveien (kommunestyresak 

46/15) oppheves.  
2. Det nedarvede navnet Fossemælveien skal benyttes som adressenavn på vei nr. 58. 
3. Det opprettes navnesak for å få fastsatt skrivemåten for det kartfestede navnet 

Fossemælveien. 
 

 
 
 

PS 3/18 Endelig vedtak: Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del G 
Oppsamlingsdel hele kommunen 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Følgende navn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Storfjord kommune: 

 Stedsangivelse Vedtak 
91.  Fra Vestersidaveien mot 

Kvalnes/Kvalnesbukta (hyttefelt) 
Bossooaivi 

92.  Fra Hattengveien mot Hatteng camping 
(forretninger/bolig) 

Elvestrandveien 

93.  Fra Horsnesveien mot Elsnes 
(bolig/hytteområde) 

Elsnesveien 

94.  Fra Horsnesveien mot Lundheim 
(bolig/hytteområde) 

Ollibakken 

95.  Fra Nordlysveien mot 
Bentsnes/Bentsjord (hytteområde) 

Bentsjordveien  

96.  Fra Nordlysveien mot boliger/hytter på 
østsida av veien ved Bentsjord 

Nordliveien 

97.  Fra Skibotsveien mot Olderelv 
camping/boliger 

Olderelvveien 

98.  Fra Skibotsveien mot Forraneset Forranesveien 



(hyttefelt) 
99.  Fra Eggen gård i Signaldalen mot 

Fredheim og Olsborg seter 
Sæterveien 

 
Vedtaket kunngjøres iht. Lov om stadnamn. 
 
 

PS 4/18 Høringsinnspill - Register for kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KuLa) 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til høringsuttalelse slik den framgår av vurderinga godkjennes, og sendes som 
høringssvar fra Storfjord kommune til Riksantikvaren. 
 
 
 

PS 5/18 Oppheving og endring av tre mindre adresseparseller 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 
 
 

Behandling: 
Plan- og driftsstyret presiserer at saken skal sendes til behandling i kommunestyret. 
 
Forslag til punkt 3 b. fra Plan- og driftsstyret: 
Kitdalsveien. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak: 
1. Vedtak for adressefastsettende veinavn for vei nr. 5 Rámageahči (kommunestyresak 

8/13) oppheves. Adresseobjekter nummereres i forhold til Vestersidaveien. 
 

2. Vedtak for adressefastsettende veinavn for vei nr. 24 Øverliveien (kommunestyresak 
18/15) oppheves. Adresseobjekter nummereres i forhold til Nordlysveien. 

 



3. Vedtak for adressefastsettende veinavn for vei nr. 42 Palosvingen (kommunestyresak 
18/15) oppheves.  

a. Adresseobjekter på eiendommen 52/51 nummereres i forhold til Hattengveien. 
b. Adresseobjektene på eiendommene 52/111 og 52/118/19 nummereres i henhold 

til Kitdalsveien. 
 
 
 

PS 6/18 Endelig behandling: Navnesak for veier i Storfjord kommune – del C 
Skibotn, vei nr. 69 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
Leaibevuovdi vedtas som adressefastsettende veinavn for vei nr. 69. Vedtaket kunngjøres jfr. 
Lov om stadnamn. 
 
 
 

PS 7/18 Klagebehandling av dispensasjonvedtak av 06.10.2017: Innvilget 
søknad om dispensasjon - Transport av ved og utstyr 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 
 

Behandling: 
Forslag til innstilling fra Plan- og driftsstyret: 
Klagen imøtekommes. Klager gis rett til nødvendig transport av materialer, ved m.m som 
omsøkt, med de vilkår som følger av saksfremstillingen. 
Det gis inntil 28 turer totalt til begge hyttene (Golda/Gappo). 
 
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klagen imøtekommes. Klager gis rett til nødvendig transport av materialer, ved m.m som 
omsøkt, med de vilkår som følger av saksfremstillingen. 
Det gis inntil 28 turer totalt til begge hyttene (Golda/Gappo). 
 
 
 



PS 8/18 Skadefellingstillatelse - elg 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret: 
 

1. Sommersetlia utgår og erstattes med Skibotn tettsted. 
Skadefellingstillatelsen gjelder for Skibotn tettsted. 

 
2. Resterende kvote fra elgjakta 2017 tas ut av ettersøkslaget i Skibotn storvald. Vilkår som 

i punkt 1 2 siste setninger.  
 
Endringsforslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Med hjemmel i naturmangfoldloven §§ 18 c og 77 om overgangsbestemmelser gis det 

skadefellingstillatelse på 1 elgku og 1 kalv. Skadefellingstillatelsen gjelder for Skibotn 
tettsted. 

2. Resterende kvote fra elgjakta 2017 tas ut av ettersøkslaget i Skibotn storvald. 
Ettersøkslaget utfører fellingen og rapporterer på vanlig måte til kommunen i etterkant. 
Felt elg tilfaller kommunens viltfond jf. viltloven § 48 andre ledd. 

 
 
 

PS 9/18 Avslag på søknad om dispensasjon - trakking av ski/gå løype 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret:  
Søker oppfyller ikke følgende vilkår:  

 Søkeren må påvise et særlig behov. 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden avslås. 
Søker oppfyller ikke følgende behov: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 

 



 
 

PS 10/18 Avslag på søknad om dispensasjon til motorferdsel 

 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret: 
Søknaden oppfyller ikke et eller flere av vilkårene: 

 Søkeren må påvise et særlig behov. 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden avslås. 
Søknaden oppfyller ikke et eller flere av vilkårene: 

 Søkeren må påvise et særlig behov. 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 
 Behovet må ikke kunne dekkes på en annen måte. 

 
 
 

PS 11/18 Tillatelse til motorferdsel i utmark - glattkjøring 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden innvilges. 
 
 
 

PS 12/18 Jordlovsbehandling - fradeling til fritidsformål - 54/12 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  

Behandling: 
Tilleggsforslag til begrunnelse fra Plan- og driftsstyret: 
Arealet er dyrkbart etter kartverkets AR5 



Storfjord kommune ser ikke særlige grunner til å fradele dyrkbart areal til fritidsformål. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune avslår fradeling og omdisponering av ca. 1 dekar fra gnr 54 bnr 12, jf. 
jordlovens § 12 og § 9. 
Begrunnelse for avslaget: 
Arealet er dyrkbart etter kartverkets AR5 
Storfjord kommune ser ikke særlige grunner til å fradele dyrkbart areal til fritidsformål. 
 
 
 

PS 13/18 tillatelse til motorferdsel i utmark - snøscooter og helikopter 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Dispensasjon gis. 
 
 
 

PS 14/18 Sentrumsplan Oteren - Sluttrapport forprosjekt 2017 og Veien 
videre 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret: 
Arbeidsgruppa i punkt 2 utgår og erstattes med rådmannen. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Endringsforslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Storfjord  Plan- og driftsstyre tar vedlegg 1 «Sluttrapport forprosjekt Oteren 

Sentrumsplan, 2017» til etterretning. 
2. Rådmannen gis mandat til å igangsette prosess med områdeplan for Oteren med 

foreslåtte avgrensning. 
a. Områdeplanen skal inneholde forskjellig detaljeringsgrad. 

i. Mindre områder som raskt må/burde komme i stand inngår i 
områdeplanen med detaljeringsgrad som tillater direkte igangsettelse av 



tiltak. F.eks: helikopterlandingsplass, området avsatt til allmennyttige 
formål, området mellom Helsehuset og Valmuen, VA til eksisterende 
bebyggelse. 

ii. Større områder for nye tiltak settes av i områdeplanen med krav om 
detaljregulering. 

3. Rådmannen lager utkast til avtaler for oppkjøp og/eller avtaler rundt kostnadsfordeling 
knyttet til områder som berøres av tiltak i områdeplanen. Avtalene må godkjennes av 
Storfjord formannskap.  

 
 
 

PS 15/18 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel LNFR- område 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth (TPL): 
Da det vil være en ulempe for reindriften dersom det bygges større hytte enn den eksisterende, 
settes det som vilkår at den gjenoppbygde hytta ikke kan overstige dagens bruksareal.  
 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra Solveig Sommerseth (TPL) ble tatt opp til 
votering. 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

Vedtak: 
Det gis dispensasjon fra pbl § 19 og planbestemmelser punkt 2.3.5 i kommuneplanens arealdel 
for å rive eksisterende hytte og bygge ny på gnr, 45, bnr. 3, feste nr. 16 på vilkår. 
VILKÅR:  
Rive og byggearbeidene skal ikke foregå på tidspunkt når reinen flyttes. Det gjelder flyttleie 
som strekker seg fra området avsatt til fritids og turistformålområde og langs grensa til Finland 
brukes. 
 
 
 

PS 16/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 
planbestemmelser og pbl § 19 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra Dagfinn Rydningen (FRP): 



Følgende punkt i vurderingen tas bort: «Tiltaket det søkes dispensasjon for ligger ikke  i 100-
metersbeltet langs sjø og vassdrag, men på fjellet. Det må vurderes om området det søkes 
dispensasjon fra er på snaufjellet. Etter saksbehandlers synspunkt er det på fjellet og ikke på 
snaufjellet». 
Omsøkte hytte ligger på 76 m høydemeter over havet. 
 

Vedtak: 
Det gis dispensasjon fra pbl § 19 og planbestemmelser punkt 2.3.5 i kommuneplanens arealdel 
for å bygge ny hytte på 49.9 m2 bruksareal på gnr, 45, bnr. 216 på vilkår. 
VILKÅR:  

a) På tomten tillates maksimalt 3 bygg; en hytte og inntil 2 uthus (inkl. vedbod, do, anneks 
med mer) 

b) Høyde på fundamentene skal ikke overstige 60 cm over gjennomsnittlig terreng. 
c) Arkitektur, materialbruk og fargesetting skal bidra til god stedtilpasning, hindre 

unødvendig terrenginngrep og sjenere nær- og fjernvirkning. 
 
 
 
 

PS 17/18 Klage på sak i plan- og driftsstyre sak. 2017/414 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Solveig Sommerseth (TPL): 
Da omsøkt område ligger inntil eksisterende boliger, og i liten grad forringer resterende 
næringsareal, er ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt.  
  
Med vekt på følgende: 

 eiendommen ligger inntil nytt boligfelt (Oldersletta)  
 ingen naboer stiller seg negativ, jf. Nabovarsling 
 tidligere dispensasjon utgår, ny løsning er mer hensiktsmessig 
 søker eier selv næringseiendommen, og har således innflytelse på senere utvikling av 

området 
 det er knapphet på boliger i området, det er positivt at det bygges flere boliger  
 det finnes alternativt næringsområde på Hatteng.  
 flere boliger grenser allerede til næringsområdene, det har dermed ingen stor betydning 

om det kommer til et nytt hus.  
 
er fordelene klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon etter Plan- og bygningslovens 
regler. Det er ikke funnet noen særlige ulemper ved å gi ny dispensasjon. På bakgrunn av dette 
innvilges dispensasjon for å skille ut boligtomt fra industritomt nr. I3.  
 
Rådmannens innstilling og Solveig Sommerseth (TPL) sitt forslag til innstilling tas opp til 
votering. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 



Vedtak: 
Jim-Hugo Larsen`s klage  på vedtak i Plan- og driftsstyre sak. 57/17 ref. 2017/414-8 avslås. 
Begrunnelse for avslaget: 

1. selv om boligtomta vil bli i nedre del av dagens industriområde og liggende inn til 
eksisterende boligfeltet, forringes industriområdet og begrenser utviklingsmulighetene 

2. Storfjord kommune har ikke nok opparbeidede industritomter i Hatteng området for å 
dekke framtidig behov. 

3. stykke opp et næringsområde er ikke heldig for framtidig utnyttelse 
4. omsøkt bolig kan bli omringet av næringsbebyggelse 
5. bolig plasseres for nært næringsbygg uten tanke på framtidig negative uønskede    

påvirkninger 
6. kan gi ulemper mot eventuell etablering på næringstomt gbnr. 52/59. 
7. Storfjord kommune har nylig vedtatt reguleringsplan for Oldersletta boligfelt som gir 

mange ledige boligtomter i umiddelbar nærhet 
 
 
 

PS 18/18 Behandling av klage på vedtak 68/17 - dispensasjon fra 
reguleringsplan Brenna-Kitdalselva 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Plan- og driftsstyret: 
Første avsnitt endres til: 
På bakgrunn av vurderingene gjort i klagebehandlingen tas klage på vedtak 68/17, fra Frode 
Kongsro, ikke til følge. 
Andre avsnitt utgår. 
 
Rådmannens innstilling og forslaget fra Plan- og driftsstyret ble tatt opp til votering. 
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
På bakgrunn av vurderingene gjort i klagebehandlingen tas klage på vedtak 68/17, fra Frode 
Kongsro, ikke til følge.  
 
Saken sendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. 
 
 
 

PS 19/18 Skolehytta - utleiesatser 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.02.2018  

Behandling: 
 
Forslag til innstilling fra Dagfinn Rydningen (FRP): 



 
Leiepriser Skolehytta 
 
Kategori Innbygger i 

Storfjord 
Andre - 
ikke fra 
Storfjord 

Merknad Forslag 

Honnør/pensjonister  kr 50,00 kr 100,00   
Voksne kr 100,00 kr 200,00   
Ungdom/barn 10 – 14 år kr 50,00 kr 75,00   
Barn 10 år og yngre Gratis Gratis   
     
     
     
Hunder har ikke adgang til soverom eller 2. etasje og må ikke ligge i sofaene. 
Det bør være hyttebok hvor de som låner hytta skal skrive seg inn. 
Dette er gjeldende i 2 år fra 15.02.2018 – 15.02.2020. 
 
Forslaget fra Dagfinn Rydningen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Leiepriser Skolehytta 
 
Kategori Innbygger i 

Storfjord 
Andre - 
ikke fra 
Storfjord 

Merknad Forslag 

Honnør/pensjonister  kr 50,00 kr 100,00   
Voksne kr 100,00 kr 200,00   
Ungdom/barn 10 – 14 år kr 50,00 kr 75,00   
Barn 10 år og yngre Gratis Gratis   
     
     
     
Hunder har ikke adgang til soverom eller 2. etasje og må ikke ligge i sofaene. 
Det bør være hyttebok hvor de som låner hytta skal skrive seg inn. 
Dette er gjeldende i 2 år fra 15.02.2018 – 15.02.2020. 
 
 
 


