Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
Rom 346, Rådhuset, Midtre Gauldal rådhus
19.06.2017
09:00 – 11:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Svein Fløttum
Leder
Kjell Arne Vinsnesbakk
Nestleder
Wenche Renee Wulff Rønning Medlem
Ingeborg Granøien
Medlem
Torstein Rognes
Medlem
Gunhild Talsnes
Medlem
Jon Kristian Haukdal
Medlem

Representerer
SP
BFL
SP
SP
AP
AP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
 Kari Aune Refseth fra servicetorget startet møte med å gi en orientering om innkalling
av vararepresentanter i forbindelse med utvalgsmøter.
 Utvalget fastsatte befaring til 21.08.2017 for utsatte utvalgssaker. Oppmøtet skjer ved
Enodd kl 09.00.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Siri Solem
Kommuneplanlegger
Kristine Bye
Rådgiver
Ola Aune Hage
Rådgiver
Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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Hovedutskrifter sendes til:
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67/17

Referatsaker

RS
29/17

Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved
planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag
til endringer i vegloven og ledningsforskriften

2017/189
5

RS
30/17

Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til - gbnr 1/1 Nils Magne Granmo

2015/171
8

RS
31/17

Høring - Trøndelag mer økologisk - Handlingsplan 2017 - 2021

2017/186
5

RS
32/17

Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i
Selbu kommune

2017/173
3

RS
33/17

Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein

2017/750

PS
68/17

1648_2015013_Rp_LokkjvollenHytteområde_1gangsbehandling
_Høring

2015/386
1

PS
69/17

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av veranda/takoverbygg
over veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel

2017/952
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Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tomt til bolig og tomt til
fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

2017/690

PS
71/17

Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai

2017/181
7

PS
72/17

Dispensasjonsbehandling - Legge til tilleggsareal til eksisterende
tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
Frøsetløkkja boligfelt

2017/101
0

PS
73/17

16482016002_RP_Nedre Nyhuslia
Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING

2016/364

PS
74/17

Klagebehandling - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring
av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel

2017/639

PS
75/17

Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4

2017/173
1

PS
76/17

Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 Halvor Bonesvoll

2017/143
0

PS
77/17

Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av
minigraver for nedgraving av vannledning til hytte - Olav
Stavsøien

2016/230
0

PS
78/17

Dispensasjonsbehandling - Etablering av skredsikringstiltak gbnr 4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

2017/501

PS
79/17

Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for
begrenset drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28

2017/144
7

PS
80/17

Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig
Stenset

2017/190
1

PS 67/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Referatsakene tas til orientering.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

RS 29/17 Offentlig høring - tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse
av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften
RS 30/17 Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til - gbnr 1/1 - Nils Magne
Granmo
RS 31/17 Høring - Trøndelag mer økologisk - Handlingsplan 2017 - 2021
RS 32/17 Høring av forslag - Rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Selbu kommune
RS 33/17 Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein

PS 68/17
1648_2015013_Rp_LokkjvollenHytteområde_1gangsbehandling_Høring

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan 16482015013 Detaljreguleringsplan for
Løkkjvollen hytteområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende
endringer:
 Parkeringsplassene inne på hyttetomtene tegnes ikke inn på plankartet, men kommer
heller fram gjennom bestemmelsene.
 Planbeskrivelsen, planbestemmelsene og ROS – analysen legges ut som egne
dokumenter.
 Det må tas inn i bestemmelsene at elver og bekker i planområdet skal ha en
byggegrensebestemmelse med minimumsavstand på 20 meter til hver side for
vassdraget.

 Område avsatt for renovasjonsanlegg må avsettes i plankartet. Bestemmelser knyttet til
dette må også tas med i planbestemmelsene.
 Sametingets forslag om kulturminner er tatt med i planbeskrivelsen. Dette må heller
framkomme i planbestemmelsene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplan 16482015013 Detaljreguleringsplan for
Løkkjvollen hytteområde sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende
endringer:
 Parkeringsplassene inne på hyttetomtene tegnes ikke inn på plankartet, men kommer
heller fram gjennom bestemmelsene.
 Planbeskrivelsen, planbestemmelsene og ROS – analysen legges ut som egne
dokumenter.
 Det må tas inn i bestemmelsene at elver og bekker i planområdet skal ha en
byggegrensebestemmelse med minimumsavstand på 20 meter til hver side for
vassdraget.
 Område avsatt for renovasjonsanlegg må avsettes i plankartet. Bestemmelser knyttet til
dette må også tas med i planbestemmelsene.
 Sametingets forslag om kulturminner er tatt med i planbeskrivelsen. Dette må heller
framkomme i planbestemmelsene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

PS 69/17 Dispensasjonsbehandling - Oppføring av veranda/takoverbygg over
veranda, hundegård og lekestue - gbnr 83/5 - Dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge en veranda på 4 x 7 meter med
takoverbygg på 4 x 7 meter, en hundegård på 10 x 6 meter og en lekestue på 2 x 2 meter på
eiendommen gbnr 83/5.
Som vilkår settes:
 Eiendommen gbnr 83/5 og 83/19 må sammenføyes til en eiendom med ett gbnr.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
eiendommen allerede er bebygd og at tiltakene ikke vil medføre ytterligere konsekvenser for
området.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for å bygge en veranda på 4 x 7 meter med
takoverbygg på 4 x 7 meter, en hundegård på 10 x 6 meter og en lekestue på 2 x 2 meter på
eiendommen gbnr 83/5.
Som vilkår settes:
 Eiendommen gbnr 83/5 og 83/19 må sammenføyes til en eiendom med ett gbnr.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at
eiendommen allerede er bebygd og at tiltakene ikke vil medføre ytterligere konsekvenser for
området.

PS 70/17 Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tomt til bolig og tomt til
fritidsbolig - gbnr 236/17 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt på 700m2 og en fritidstomt på 500m2 på eiendommen gbnr 236/17.
Som vilkår settes:
 Det må framlegges kjøpekontrakt på landbrukseiendommen før fradeling kan behandles
etter jordlovens § 12.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke setter overordnet plan vesentlig til side.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
boligtomt på 700m2 og en fritidstomt på 500m2 på eiendommen gbnr 236/17.
Som vilkår settes:
 Det må framlegges kjøpekontrakt på landbrukseiendommen før fradeling kan behandles
etter jordlovens § 12.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltakene
ikke setter overordnet plan vesentlig til side.

PS 71/17 Delegerte saker NPM 2017 - januar, februar, mars, april og mai
Rådmannens innstilling
Delegerte saker som fremlagt i møte tas til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Delegerte saker som fremlagt i møte tas til orientering.

PS 72/17 Dispensasjonsbehandling - Legge til tilleggsareal til eksisterende
tomt - gbnr 3/249 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja
boligfelt
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår dispensasjon fra reguleringsplan Frøsetløkkja boligfelt for å
legge til et tilleggsareal på 14 x 13 meter fra eiendom gbnr 3/148 til eiendom gbnr 3/249.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
setter gjeldende reguleringsplan vesentlig til side.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Utvalget fremmet følgende alternative forslag:
«Saken utsettes i påvente av befaring 28.08.2017».
Vedtak
Saken utsettes i påvente av befaring 28.08.2017.

PS 73/17 16482016002_RP_Nedre Nyhuslia
Boligfelt_merknader_SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner Reguleringsplan 16482016002 Nedre Nyhuslia
Boligfelt med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelse revidert 11.05.2017, og sender den
til kommunestyret for sluttvedtak med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar Reguleringsplan 16482016002 Nedre Nyhuslia Boligfelt med
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelse datert 11.05.2017.
Egengodkjenning av denne reguleringsplanen fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1212.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner Reguleringsplan 16482016002 Nedre Nyhuslia
Boligfelt med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelse revidert 11.05.2017, og sender den
til kommunestyret for sluttvedtak med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar Reguleringsplan 16482016002 Nedre Nyhuslia Boligfelt med
plankart, planbeskrivelse og planbestemmelse datert 11.05.2017.
Egengodkjenning av denne reguleringsplanen fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 1212.

PS 74/17 Klagebehandling - Vedrørende fradeling av tilleggstomt/endring av
tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Kolbjørn Lium datert 28.02.2017.
Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger momenter som endrer Rådmannens vurdering i
saken.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknad sak 7/17 datert
06.02.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den framstår av Kolbjørn Lium datert 28.02.2017.
Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger momenter som endrer Rådmannens vurdering i
saken.
Midtre Gauldal kommune opprettholder sitt vedtak i dispensasjonssøknad sak 7/17 datert
06.02.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 1-9.

PS 75/17 Klagebehandling - Klage på ferdigattest - gbnr 230/4
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår klagen slik den fremstår av Jon Knudsen datert 18.05.2017.
Avslaget begrunnes med at det ikke har kommet inn nye opplysninger eller foreligger
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9.

PS 76/17 Vedtak - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 67/1 - Halvor
Bonesvoll
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger gir Midtre Gauldal
kommune tillatelse til opprusting og ombygging av Bonesvollvegen.
Det settes følgende vilkår til godkjenningen:
Dom skal være avsagt i pågående jordskiftesak før arbeidet kan begynne. Om
godkjenningen er i strid med dommen faller tillatelsen bort.
Det skal lages en detaljert vegplan over tiltaket som skal godkjennes av kommunen før
arbeidet starter.

Masser fra massetaket kan ikke benyttes utenfor veganlegget uten at området reguleres til
massetak. Massetaket skal tilslettes etter anlegget er ferdigstilt. Mindre uttak til vedlikehold
tillates.
Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe spesielt som kan være fredete
kulturminner, skal arbeidet stanses og Sør Trøndelag fylkeskommune varsles.
Når prosjektet er ferdig, skal det gis melding om dette til kommunen slik at kommunen kan
kontrollere teknisk og miljømessig utførelse av anlegget.
Tillatelsen gjelder i tre år fra vedtaksdato. Hvis anlegget ikke er ferdigstilt innen denne frist,
faller tillatelsen bort.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger gir Midtre Gauldal
kommune tillatelse til opprusting og ombygging av Bonesvollvegen.
Det settes følgende vilkår til godkjenningen:
Dom skal være avsagt i pågående jordskiftesak før arbeidet kan begynne. Om
godkjenningen er i strid med dommen faller tillatelsen bort.
Det skal lages en detaljert vegplan over tiltaket som skal godkjennes av kommunen før
arbeidet starter.
Masser fra massetaket kan ikke benyttes utenfor veganlegget uten at området reguleres til
massetak. Massetaket skal tilslettes etter anlegget er ferdigstilt. Mindre uttak til vedlikehold
tillates.
Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe spesielt som kan være fredete
kulturminner, skal arbeidet stanses og Sør Trøndelag fylkeskommune varsles.
Når prosjektet er ferdig, skal det gis melding om dette til kommunen slik at kommunen kan
kontrollere teknisk og miljømessig utførelse av anlegget.
Tillatelsen gjelder i tre år fra vedtaksdato. Hvis anlegget ikke er ferdigstilt innen denne frist,
faller tillatelsen bort.

PS 77/17 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - kjøring av
minigraver for nedgraving av vannledning til hytte - Olav Stavsøien

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal Kommune avslår søknad fra Olav Stavsøien, datert 1.11.2016 om tillatelse til
kjøring av minigraver fram til hytte på eiendommen gbnr 217/1 for nedgraving av vannledning
fra Lundtjønna til egen hytte, samt kjøring tilbake i området fra Burusjøen til hytte i Langvika.
Kommunen har vurdert at den nedgravde vannledningen ikke skal graves opp igjen. Dette vil
føre til minst mulig skade på naturmiljøet.
Dette begrunnes med at motorferdselen skal begrenses til et minimum, og at søkeren ikke
påviser et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Transportbehovet vurderes ikke
stort nok i forhold til de skader og ulemper det vil påføre naturmiljøet. Søknaden avslås også av
hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader, jf. rundskriv T 1/96, pkt.
7.3.2.
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og med
hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak
Midtre Gauldal Kommune avslår søknad fra Olav Stavsøien, datert 1.11.2016 om tillatelse til
kjøring av minigraver fram til hytte på eiendommen gbnr 217/1 for nedgraving av vannledning
fra Lundtjønna til egen hytte, samt kjøring tilbake i området fra Burusjøen til hytte i Langvika.
Kommunen har vurdert at den nedgravde vannledningen ikke skal graves opp igjen. Dette vil
føre til minst mulig skade på naturmiljøet.
Dette begrunnes med at motorferdselen skal begrenses til et minimum, og at søkeren ikke
påviser et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Transportbehovet vurderes ikke
stort nok i forhold til de skader og ulemper det vil påføre naturmiljøet. Søknaden avslås også av
hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader, jf. rundskriv T 1/96, pkt.
7.3.2.
Vedtaket er gjort med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og med
hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.

PS 78/17 Dispensasjonsbehandling - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr
4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon for sikringstiltak og adkomstveg som vist i
de vedlagte situasjonskartene datert 03.02.2017 på eiendommen gbnr 4011/29.
Som vilkår settes:
 Det skal ikke deponeres masser mellom jernbanesporet og Gaula.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket
ivaretar samfunnssikkerheten.

PS 79/17 Dispensasjonsbehandling - Midlertidig dispensasjon for begrenset
drift i Storneset grustak - gbnr 230/10 og 230/28
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fortsatt uttak av masser på inntil 1500m3 i Storneset grustak som vist i vedlagt situasjonskart
datert 16.05.2017.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er et
beskjedent uttak og ikke inkluderer sprenging.
Vedtaket gjelder fram til 01.07.2018.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannen fremmet følgende korrigering i møtet:
«Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for fortsatt uttak av masser på inntil 1500m3 i Storneset grustak som vist i vedlagt situasjonskart
datert 16.05.2017.
Saken må sendes på høring. Under forutsetning av at ingen merknader kommer inn fattes vedtak
i medhold av plan- og bygningsloven §19-2. Saken begrunnes med at tiltaket er et beskjedent
uttak og ikke inkluderer sprengning.
Vedtaket gjelder fra dags dato og fram til 01.07.2018».

Rådmannens korrigerte innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fortsatt uttak av masser på inntil 1500m3 i Storneset grustak som vist i vedlagt situasjonskart
datert 16.05.2017.
Saken må sendes på høring. Under forutsetning av at ingen merknader kommer inn fattes vedtak
i medhold av plan- og bygningsloven §19-2. Saken begrunnes med at tiltaket er et beskjedent
uttak og ikke inkluderer sprengning.
Vedtaket gjelder fra dags dato og fram til 01.07.2018.

PS 80/17 Søknad om tillatelse til å frakte materialer med helikopter - Stig
Stenset
Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir tillatelse til transport av byggematerialer til
hyttetomt gbnr 77/41 fra parkeringsplass ved Butjønna i området Hulsjøen.
Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for transporten av
byggematerialene.
Transporten skal gjennomføres på 1 dag i ukene 27 eller 28, og begrenses til det absolutt
nødvendige.
Dette begrunnes med at kommunen har vurdert omsøkte kjøreformål til å omfatte et særlig
behov som ikke kan løses på annen måte, og har vurdert at omsøkte transportbehov ikke vil
medføre vesentlig skade og ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
Vilkår:

-

All kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt
Det skal vises hensyn til andre brukergrupper i området
Denne originaltillatelsen skal medbringes under transporten og framvises på
forlangende fra kontrollmyndighet

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 19.06.2017
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og gir tillatelse til transport av byggematerialer til
hyttetomt gbnr 77/41 fra parkeringsplass ved Butjønna i området Hulsjøen.
Dispensasjonen gjelder for det antall turer som er nødvendig for transporten av
byggematerialene.
Transporten skal gjennomføres på 1 dag i ukene 27 eller 28, og begrenses til det absolutt
nødvendige.

Dette begrunnes med at kommunen har vurdert omsøkte kjøreformål til å omfatte et særlig
behov som ikke kan løses på annen måte, og har vurdert at omsøkte transportbehov ikke vil
medføre vesentlig skade og ulempe i forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
Vilkår:

-

All kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt
Det skal vises hensyn til andre brukergrupper i området
Denne originaltillatelsen skal medbringes under transporten og framvises på
forlangende fra kontrollmyndighet

