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Agder Energi Produksjon AS - Pållifjellet og Svarthammaren
vindkraftverk, Snillfjord kommune - Fastsetting av
utredningsprogram
NVE viser til Agder Energi Produksjon AS sin melding oversendt 11.09.07, mottatte høringsuttalelser
og NVEs vurderinger i vedlagte "Bakgrunn for utredningsprogram" av i dag.
I medhold av forskrift om konsekvensutredninger av 1.april 2005, fastsetter herved Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) et utredningsprogram for Pållifjellet/Svarthammaren vindkraftverk i
Snillfjord kommune
NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om
konsekvensutredninger av 1.4.2005 § 7.
Agder Energi Produksjon AS sendte i juli 2006 inn en melding om Svarthammaren vindkraftverk i
Snillfjord kommune. I september 2007 sendte Agder Energi Produksjon AS inn en melding om
Pållifjellet vindkraftverk som er en utvidelse av Svarthammaren.
Det planlegges å bygge og drive Pållifjellet/Svarthammaren vindkraftverk med en samlet installert
effekt på inntil 240-290 MW. Vindkraftverket vil kunne produsere inntil 570-720 GWh. Hver enkelt
vindturbin vil kunne få en installert effekt på mellom 2-3 MW. Tiltakshaver anslår at det kan bygges
omtrent 100-130 vindturbiner innenfor det totale planområdet.
Nettilknytningen av vindkraftverket omfattes en melding om samordnet tilknyting av flere planlagte
vindkraftverk i Snillfjord og Hemne kommuner. De meldte trasabrslagene vil berøre Snillfjord,
Hemne og Orkdal kommuner. Produksjonen fra de meldte vindkraftverkene skal overføres på et eget
132 kV produksjonsnett til sentralnettstasjon i enten Snillfjord eller Orkdal kommuner. Meldingen
omfatter nettilknytningen av følgende prosjekter: Remmafjellet, Geitfiellet, Tannvikfjella,
Pållifjellet/Svarthammaren og Heimsfjellet vindkraftverk. Det fastsettes et eget utredningsprogram for
denne felles nettilknytningen.
I kupert terreng vil detaljplasseringen av vindturbinene kunne være av stor betydning for den faktiske
energiproduksjonen. Optimal plassering av hver enkelt vindturbin vil derfor ofte kreve detalj erte
vindmålinger med tilhørende simuleringer som det av kostnadsmessige hensyn ikke er rimelig å kreve
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at tiltakshaver gjennomfører før etter at et eventuelt rettskraftig konsesjonsvedtak foreligger. Videre
vil det i tiden mellom et konsesjonsvedtak og monteringen av vindturbinene kunne skje endringer på
leverandørsiden som gjør at tiltakshaver vil kunne ønske å velge en annen vindturbin enn planlagt. For
å sikre en optimal utforming av anlegget, bør det derfor være mulighet til å justere planlagt
utbyggingsløsning etter at konsesjon er meddelt.
Til en eventuell konsesjon vil det bli stilt vilkår om at dersom installert effekt per vindturbin eller
endelig plassering av vindturbinene eller nødvendig infrastruktur avviker vesentlig fra det som er lagt
til grunn for konsesjonen, skal det utarbeides en detaljplan som viser endelig utbyggingsløsning.
Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune og oversendes NVE til behandling.
Selv om det i planleggingsfasen bør være fleksibilitet med hensyn til endelig utbygging, skal likevel
tiltakshaver, på bakgrunn av forventede vindforhold i planområdet og tilgjengelig teknologi på
søknadstidspunktet, oppgi hvilket utbyggingsalternativ det primært søkes om. Denne utformingen skal
legges til grunn for konsekvensutredningene. Det skal avklares hvorvidt den omsøkte løsningen
representerer endelig plassering av vindturbiner, internveier, mv, eller om søknaden illustrerer den
mest sannsynlige utbyggingsløsningen som kan endres ved detaljplan dersom endelig valg av
turbinstørrelse og detaljplassering tilsier dette.
Det skal i konsekvensutredningen utarbeides aktuelle løsninger for et vindkraftverk med intern
infrastruktur, herunder aktuell plassering av vindturbiner, kraftoverføring internt i vindkraftverket,
oppstillingsplasser, internveier og atkomstvei. Konsekvenser av vindkraftverket med tilhørende
infrastruktur, heretter kalt "tiltaket", skal utredes.
NVE vil minne om at videre behandling av tiltaket etter energiloven bør samordnes med eventuell
behandling etter plan- og bygningsloven. NVE legger derfor til gninn at søknad etter energiloven,
utførte utredninger og eventuelt forslag til reguleringsplan fremmes i ett dokument.
Konsekvensutredningen skal i nødvendig utstrekning omfatte de punkter som er skissert i
vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005. På bakgrunn av forskriften, forslag
til utredningsprogram, innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger fastsetter NVE følgende
utredningskrav:

1.

Begrunnelse for tiltaket

Det skal gis en kort begrunnelse for hvorfor tiltaket omsøkes. Herunder skal tiltakshaver begrunne
hvorfor man har valgt det meldte området til lokalisering av vindkraftverket. På bakgrunn av
tilgjengelig eksisterende kunnskap skal det gis en kort beskrivelse av ventet fremtidig utvikling i
planområdet og tilgrensende områder dersom vindkraftverket ikke realiseres (0-alternativet).
Beskrivelsen skal inkludere temaene landskap, friluftsliv og ferdsel, kulturminner/kulturmiljø,
biologisk mangfold, annen arealbruk og andre temaer som anses som relevante.

2.

Forholdet til andre planer

• Det skal gis en oversikt over eventuelle offentlige og private tiltak som vil være nødvendige for
gjennomføringen av tiltaket.
• Forholdet til eventuelle kommunale eller fylkeskommunale planer for planområdet eller andre
områder som indirekte berøres av tiltaket skal beskrives. Det skal vurderes konkret hvorvidt tiltaket
er i strid med andre planer i området.
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• Andre planer i , målsetninger om eller retningslinjer for planområdet og nærliggende områder, som
Agder Energi Produksjon AS er gjort kjent med, skal beskrives dersom de vurderes som relevante.
Det skal gjennomføres en kort drøfting av tiltakets mulige konsekvenser for disse.
• Det skal oppgis om tiltaket krever tillatelser fra andre offentlige myndigheter enn NVE.

3.

Landskap og visualisering

• Det skal gis en kortfattet beskrivelse av landskapet i planområdet og tilgrensende områder
(herunder vindkraftverket med tilhørende nettilknytning, internveier, atkomstveg og annen
infrastruktur), der en omtaler landskapstypen og dennes tåleevne overfor fysiske inngrep, samt
hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, natunniljø og kulturminner/kulturmiljø.
Herunder skal det gjøres en vurdering av hvordan landskapsverdien i planområdet påvirkes av
tiltaket.
• De visuelle virkninger av tiltaket skal beskrives og vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra
representative steder. Visualiseringene skal også omfatte nødvendige veier, bygg, nettilknytning og
konstruksjoner tilknyttet vindkraftverket.
• Det skal utarbeides synlighetskart som omfatter en buffersone som minimum strekker seg 20 km
fra vindkraftverkets ytre avgrensning.
• Det skal lages videoanimasjoner som viser vindturbinene i bevegelse.
• De visuelle konsekvensene av det planlagte vindkraftverket skal sees i sammenheng med eventuelt
andre aktuelle planer om vindkraftverk. Utredningene skal omfatte fotorealistiske visualiseringer
som eventuelt viser flere planlagte vindkraftverk i området.
• Kjente verdifulle kulturminner/kulturmiljø som blir vesentlig visuelt berørt av tiltaket skal kort
beskrives. Tiltaket skal visualiseres fra spesielt verdifulle kulturminner/kulturmiljø som blir
vesentlig visuelt berørt av tiltaket.
• Det bes om at det foretas visualisering av vindkraftverket fra leia via Hemnefjorden.
Fremgangsmåte:
Ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer skal tiltakets visuelle virkninger synliggjøres fra relativt
nær avstand (opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 2-3 og opp til ca 10-12 km). Det skal
legges spesielt vekt på områder med bebyggelse, og områder eller lokaliteter med nasjonal og/eller
regional verdi. Det skal utarbeides fotorealistiske visualiseringer fra et tilstrekkelig antall
fotostandpunkt for å gi en realistisk og representativt fremstilling av vindkraftverket med tilhørende
infrastruktur og av karakteristiske trekk ved landskapet. Fotostandpunktene skal velges ut i samråd
med vertskommune(r) og lokale interessenter. Det teoretiske synlighetskartet skal utarbeides ved hjelp
av dataverktøy som tar hensyn til topografien i området.
Visualiseringene bør utarbeides med utgangspunkt i/i samråd med NVE-veileder 5/2007 Visualisering
av planlagte vindkraftverk. Denne er tilgjengelig på NVEs hjemmeside.

4.
•

Norske og samiske kulturminner og kulturmiljo
Kjente automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og
kulturmiljø med bevaringsverdi innenfor planområdet skal beskrives og vises på kart.
Kulturminnenes verdi skal vurderes. Potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete
kulturminner skal beskrives og vises på kart.
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•

Direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og
vurderes for både anleggs- og driftsfasen.

•

Det skal redegjøres kort for hvordan eventuelle konflikter med forekomster av kulturminner kan
unngås ved plantilpasninger.

Fremgangsmåte:
Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås. Fylkeskommune, Sametinget og eventuelt lokalkjente
skal kontaktes. For områder eller strekninger hvor gjennomgang av dokumentasjonen og kontakt med
myndigheter/lokalkjente viser stort potensialet for funn av hittil ukj ente automatisk fredete
kulturminner, skal vurderingene i nødvendig grad suppleres med befaringer i felt på barmark samt
intervjuundersøkelser.

5.

Friluftsliv og ferdsel

•

Viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. Dagens bruk av planområdet og
tilgrensende områder til friluftsaktiviteter skal kort beskrives. Alternative friluftsområder skal
beskrives kort.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket (ved støy, arealbeslag, påvirkning av
opplevelsesverdien i området, lettere adkomst og eventuelle restriksjoner på utøvelsen av
friluftsliv i eller i nærheten av planområdet) vil påvirke dagens bruk av området (jakt, fiske,
turgåing med mer).

•

Sannsynligheten for ising og behov for sikring av anlegget skal vurderes.

Fremgangsmåte:

Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås, og eventuelt suppleres med samtaler/intervjuer med
lokale og regionale myndigheter og aktuelle berørte lokale interesser.

6.

Biologisk mangfold

Naturtyper, flora og vegetasjon

•

Viktige naturtyper, herunder boreal regnskog, i eller nær planområdet skal beskrives.

•

Dersom verdifulle naturtyper berøres, skal omfanget av inngrepet beskrives og det skal gjøres en
vurdering av antatte konsekvenser.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan eventuelle sjeldne, sårbare og truede arter, jf. Norsk
Rødliste 2006, vil kunne påvirkes av tiltaket (nedbygging, økt ferdsel, drenering, med mer).

Fremgangsmåte:
Eksisterende dokumentasjon skal gjennomgås og suppleres med feltbefaring og kontakt med
lokalbefolkning.
Fugl

•

Det skal gis en kort beskrivelse av fuglefaunaen i området.

•

Det skal gis en oversikt over sjeldne, truede eller sårbare arter, jf. Norsk Rødliste 2006, som
benytter planområdet, samt deres biotoper og kjente trekkveier. Det skal gjøres en vurdering av
hvordan tiltaket kan påvirke disse artene gjennom forstyrrelser (støy, bevegelse, økt ferdsel med
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mer), kollisjoner (både vindturbiner og kraftledninger) og redusert/forringet leveområde
(nedbygging). Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfasen.
•

Eventuelle virkninger av det planlagte vindkraftverket for fugl skal sees i sammenheng med
eventuelt andre planer om vindkraftverk i nærheten.

Fremgangsmåte:
Utredningene skal gjøres ved bruk av eksisterende informasjon, feltbefaring, kontakt med
lokalbefolkning og erfaringer fra andre land. Aktuelle, tilgjengelige kilder bør kontaktes for
innsamling av eksisterende dokumentasjon av fuglefaunaen i området.

Annen fauna
•

Det skal gis en oversikt over truede eller sårbare arter, jf. Norsk Rødliste 2006, som kan bli
påvirket av tiltaket.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket kan virke inn på vilt i området (redusert
beiteareal, barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, økt ferdsel med mer). Disse
vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfasen.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, feltbefaring og kontakt med
lokalbefolkning, lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

7.

Verneinteresser og inngrepsfrie naturområder

•

Planområdets virkninger for vernede områder etter naturvernloven og/eller plan- og
bygningsloven og vassdrag vernet etter Verneplan for vassdrag skal beskrives. Det skal vurderes
hvordan tiltaket eventuelt vil kunne påvirke verneformålet.

•

Eventuelle virkninger for planlagte verneområder, skal beskrives.

•

Tiltakets eventuelle virkninger på inngrepsfrie naturområder skal beskrives kort, og eventuell
reduksjon av inngrepsfrie naturområder skal tall- og kartfestes.

8.

Støy, skyggekast og refleksblink og annen forurensning

•

Det skal gjøres en vurdering av hvordan støy kan påvirke eksisterende og fremtidig bebyggelse
samt friluftsliv, herunder hvorvidt vindskygge kan forventes å påvirke støyutbredelsen. Det skal
kort vurderes om støynivået kan forandre seg over tid.

•

Det skal utarbeides to støysonekart for vindkraftverket. Estimert støyutbredelse ved
fremherskende vindretning skal fremstilles på kart og et kart skal vise estimert utbredelsen av støy
med medvind fra alle retninger. Bebyggelse med beregnet støynivå over Lde„ = 40 dB skal angis på
kartene.
Støy i forbindelse med anleggsperioden skal kort beskrives.

•

Det skal gjøres en vurdering av om eventuelle skyggekast og refleksblink kan påvirke friluftsliv
og eksisterende/fremtidig bebyggelse. Dersom nærliggende bebyggelse blir berørt av skyggekast
og/eller refleksblink, skal det gjøres en kort vurdering av omfanget og variasjon gjennom året og
døgnet.
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•

Det skal utarbeides et kart som viser skyggekast fra vindkraftverket. Bebyggelse som blir berørt av
skyggekast skal angis på kartet.

•

Det skal gjøres en vurdering av risikoen for forurensning fra anlegget i drifts- og anleggsfasen.
Mengden av olje i vindturbinene under drift og omfanget av lagring av olje/drivstoff i forbindelse
med anleggsarbeid skal anslås. Avfall og avløp som ventes produsert i anleggs- og driftsfasen, og
planlagt deponering av dette, skal beskrives. Det skal gjøres en vurdering av konsekvensene ved
uhell eller uforutsette hendelser i anleggs- og driftsfasen.

Fremgangsmåte:
Støyutbredelse og skyggekast fra vindkraftverket skal beregnes ved hjelp av kartopplysninger og
dataprogrammer. Utredningene om støy skal ta utgangspunkt i "Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging" (T-1442).

9.

Jord- og skogbruk
Jord- og skogbruksinteressene i planområdet skal beskrives kort.

•

Tiltakets eventuelle virkninger for jord- og skogbruk, herunder beite, skal vurderes. Direkte
arealtap, endret eller redusert bruk av arealer og gjerdebehov skal beskrives.

•

Tiltakets eventuelle virkning på skogproduksjon, skogsdrift og skogbildet skal vurderes.

Fremgangsmåte:
Grunneiere og lokale og regionale myndigheter bør kontaktes for innsamling av eksisterende
dokumentasjon om dagens og planlagt arealbruk.

10.
•

Reiseliv og turisme
Reiselivs- og turistnæringen i området skal kort beskrives, og tiltakets innvirkning på reiseliv og
turisme skal vurderes.

Fremgangsmåte:
Vurderingene skal bygge på informasjon innhentet hos lokale, regionale og sentrale myndigheter og
organisasjoner, samt turist- og reiselivsnæringen. Vurderingen av konsekvenser for reiselivet skal sees
i sammenheng med de vurderinger som gjøres under tema landskap. Eventuelle erfaringer fra andre
områder i Norge og andre land skal innhentes.

11.

Luftfart

•

Tiltakets eventuelle påvirkning på omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og
kommunikasjonsanlegg for luftfarten skal beskrives kort.

•

Tiltakets eventuelle påvirkning på inn- og utflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser
skal kort beskrives.

•

Det skal gjøres en vurdering av om vindkraftverket og tilhørende kraftledning utgjør andre
hindringer for luftfarten, spesielt for lavt flygende fly og helikopter.

Fremgangsmåte:
Avinor, ved flysikringsdivisjonen, bør kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon og
konkrete vurderinger av tiltaket. Aktuelle operatører av lavtflygende fly og helikopter bør også
kontaktes.
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12.

Annen arealbruk

•

Totalt direkte berørt areal skal beskrives og tallfestes (vindturbinfundamenter, veier og
oppstillingsplasser, bygninger, kraftledningstraseer med byggeforbudsbelte) og planområdet skal
merkes på kart.

•

Det skal gjøres en vurdering av hvorvidt tiltaket kan tenkes å medføre uheldig påvirkning på
mottakerforhold for TV-signaler eller annen bruk av elektronisk utstyr hos nærliggende
bebyggelse.

•

Tiltakets eventuelle konsekvenser for drikkevanns- og reservedrikkevannskilder skal beskrives.

•

Tiltakets eventuelle påvirkning på andre arealbruksinteresser tilknyttet planområdet skal
beskrives.

Fremgangsmåte:
Aktuelle myndigheter bør kontaktes for innsamling av eksisterende dokumentasjon om dagens
arealbruk og planlagt arealbruk.

13.

Infrastruktur

Oppstillingsplasser, veger og bygg

•

Aktuelle vegtraseer inn til og innad i vindkraftverket skal angis på kart. Relevante terrengmessige
forhold og eventuell nærhet til bebyggelse skal beskrives.

•

Det skal fremlegges kart over aktuelle plasseringer av hver enkelt vindturbin, kabelfremføring,
nødvendige bygg og konstruksjoner knyttet til vindkraftverket og veinettet i vindkraftverket.

•

Mulige virkninger av arealreduksjon, grøfting, drenering, oppdyrking, endret beitepress etc.
knyttet til veiløsninger og oppstillingsplasser skal beskrives.

•

Behovet for uttak av løsmasser til vegbygging skal beskrives. Det skal gis en kort vurdering av
hvor eventuelle løsmasser skal hentes fra og deponeres.

Fremgangsmåte:
I arbeidet med å finne optimale vei - og nettløsninger for vindkraftverket skal det samarbeides med
andre vindkraftaktører i området. Det vises til eget utredningsprogram av i dag for meldte
kraftledningstraseer for tilknytting til eksisterende nett.

14.

Elektrisitetsproduksjon

og økonomi

•

Vindressursene i planområdet skal beskrives med middelvindhastighet gjennom året. Omfang av
vindmålinger på stedet og metodikk/modeller som ligger til grunn for den oppgitte vindressursen
skal fremgå av beskrivelsen.

•

Forventet årlig elektrisitetsproduksjon skal estimeres.

•

Prosjektets antatte investeringskostnader, antall vindtimer (på merkeeffekt), drifts- og
vedlikeholdskostnader i øre/kWh og forventet levetid skal oppgis.
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15.

Samfunnsmessige

virkninger

•

Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i vertskommunen, sysselsetting og
verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs- og driftsfasen.

•

Transportmessige forhold i anleggs- og driftsfasen skal beskrives med tanke på krav til veier og
kaier. Forventet ferdsel på anleggsveiene under normal drift skal beskrives.

•

Det skal gjøres en kort vurdering av risikoen for kritiske hendelser. Potensialet for
skadevirkninger skal angis.

Fremgangsmåte:
Grunneiere og lokale og regionale myndigheter bør kontaktes for innsamling av eksisterende
dokumentasjon om dagens arealbruk og planlagt arealbruk.

16.

Vurdering av alternativer,

virkninger og avbøtende tiltak

•

Dersom det utarbeides ulike alternativer for utforminger av tiltaket (herunder utformingen av selve
vindkraftverket, tilhørende kraftledninger eller andre deler av tiltaket), skal konsekvensene ved de
ulike alternativene sammenlignes.

•

Det skal oppgis hvilket alternativ tiltakshaver primært søker om. Valg av alternativ skal
begrunnes.

•

Avbøtende tiltak skal vurderes for de ulike utredningstemaene.

•

NVE forutsetter at de enkelte delutredningene ses i sammenheng der disse bygger på hverandre
eller henger sammen, for eksempel landskap/kultunninner/kulturmiljø/friluftsliv og
verneområder/flora/fauna med mer.

17.
•

18.

Nedleggelse av vindkraftverket
Det skal redegjøres for hvordan anlegget skal fjemes og området istandsettes ved nedlegging av
vindkraftverket.

Undersøkelser

•

Det skal gis en vurdering av behovet for og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser før
gjennomføring av tiltaket.

•

Det skal gis en vurdering av behovet for og eventuelle forslag til oppfølgende undersøkelser.

•

Dersom befaring(er) gir grunn til å tro at det er sannsynlig med funn av automatisk fredede
kultunninner som gjør hele eller større deler av planområdet uegnet til vindkraftformål, bør det
foretas mer detaljerte undersøkelser med relevant metode. En slik undersøkelse skal konsentreres
til de ornrådene innenfor planområdet der slike funn fremstår som mest sannsynlige.

19.

Metode og samarbeid

Konsekvensene skal beskrives i forhold til planer, mål og arealbruk i berørte områder. Det skal kort
redegjøres for datagrunnlag og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle
faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene.
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Miljøvemdepartementets veileder T-1177 "Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven", gir
informasjon om og veiledning for arbeidet med enkelttemaene miljø, naturressurser og samfunn. NVE
anbefaler at det brukes standard metodikk, for eksempel DNs håndbøker, der dette anses relevant og
hensiktsmessig.
NVE ber Agder Energi Produksjon AS om i nødvendig grad ta kontakt med Snillfjord kommune og
andre berørte interesser i utredningsarbeidet. Agder Energi Produksjon AS oppfordres videre til å ta
kontakt med NVE før søknaden med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell
behandling.
Agder Energi Produksjon AS skal utforme et kortfattet sammendrag av konsekvensutredningen
beregnet for offentlig distribusjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8. NVE anbefaler at det
utformes en enkel brosjyre som ferdigstilles samtidig med konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen skal foreligge samtidig med en eventuell konsesjonssøknad etter energiloven,
og vil bli sendt på høring sammen med søknaden. For å få til en hensiktsmessig samordning av meldte
vindkraftprosjekter Sør for Trondheimsfjorden, ber NVE om at eventuell søknad og
konsekvensutredning for tiltaket sendes NVE innen den 01.10.2009. Konsekvensutredning og søknad
gjøres tilgjengelig på internett.
NVE gjennomfører høring av søknader/meldinger elektronisk og all dokumentasjon må derfor sendes
NVE digitalt. Ta kontakt med NVE for å avtale antall papireksemplarer.

Med hilsen
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Vedlegg: Bakgrunn for utredningsprogram
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