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Saksopplysninger 
 
Gjeldende reguleringsplan for Fritidsparken ble vedtatt av kommunestyret i møte 27.08.92, sak 92/73. 
Planområdet er i all hovedsak vist til golfbane og friluftsområde. De delene av planområdet som ligger 
sør for Ålma er med kommunens godkjenning tatt i bruk til ski- og skiskytteranlegg, samt sykkelløyper. 
Tiltakene er gjennomført ved at det er gitt dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Oppdal kommunestyre vedtok i møte 26.09.2019, sak 19/97, at arbeid med utarbeiding av 
detaljreguleringsplan for del av Fritidsparken skulle igangsettes og at grensene for reguleringsområdet 
justeres i samråd med de aktuelle brukerne av området, slik at reguleringsområdet i størst mulig grad 
omfatter både eksiterende og planlagte tiltak for idrettsanlegg. 
 
Det ble 29.10.19 holdt et møte med representanter fra brukergruppene for kartlegging av bruk og 
videre planer for området, samt planavgrensning. Plankontoret fikk oppdraget med planleggingen og 
den 20.11.19 ble det holdt oppstartsmøte for å avklare videre premisser og fremdrift. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsparken ble mottatt 24.03.21 fra Plankontoret. Planen omfatter 
gnr/bnr 45/26 m.fl. Oppdal kommune er forslagsstiller. Planområdet er ca. 560 da og ligger i Kåsen, 
sør for elva Ålma og om lag 1,5 km sørøst for Oppdal sentrum. Hovedadkomsten til planområdet er via 
krysset mellom E6 og Industrivegen og videre via Orkelsjøvegen. Adkomst til området kan også være 
via Industrivegen. Det er kommunalt vann- og avløp i området som eventuell bebyggelse kan kobles til.  
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare 



Figur 2: Elgtjønna er kartlagt som svært viktig 
naturtype.

rammer for videre utvikling av 
anleggene i området. Planen 
legger opp til videreutvikling av 
Oppdal fritidspark med mulighet 
for utøving av mange typer 
idrett og aktivitet, både i form 
av organisert idrett og 
uorganiserte aktiviteter og 
friluftsliv. Planen åpner blant 
annet for at sykkelklubben kan 
utvide sin aktivitet med nye 
løyper og tilrettelegging, men 
legger også opp til utviding av 
løypenettet for ski- og 
skiskyting, både vinterstid og 
med rulleskiløype om 
sommeren. Området rundt 
Elgtjønna skal ivaretas som 
nærturområde, og etablerte 
stier og løyper for friluftsliv, 
sommer som vinter, blir sikret. 
(Lenke til plankart) 
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål idrettsanlegg og friområde. 
Planforslaget er ikke fullt ut i tråd med kommuneplanens arealdel da det foreslås å utvide areal for 
idrettsanlegg. Planen skal dermed sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 
prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 
Miljøfaglig vurdering nedenfor. 
 
Kommunen skal i medhold av pbl § 12-10 og etter disse reglene sende forslaget på høring og til 
offentlig ettersyn. Myndighet til å gjøre dette er delegert til utvalg for bygg- og arealplansaker, jfr. 
delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 07.05.20, sak 20/39. 
 
 
Miljøfaglig vurdering 
 
I all offentlig beslutningstaking skal Naturmangfoldloven og dens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 
legges til grunn. Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
alle saker som kan berøre natur. 
 
Kunnskapsgrunnlaget her er hentet fra Viltkartlegging for Oppdal, Artsobservasjoner, Naturbase og 
Artsdatabanken. 
 
Elgtjønna er registrert som naturtypen «Naturlig 
fisketomme innsjøer og tjern» (kart.naturbase.no). 
Området har verdi svært viktig (A) siden dette er en 
utpostlokalitet for småsalamander. Denne var på 
rødlista, status nær truet (NT) fram til 2010, har siden 
hatt status livskraftig (LC). Naturtype-kartleggingen er 
fra 2005, da småsalamanderen var registrert som NT. 
Elgtjønna er et forholdsvis stort og grunt tjern med rik 
vannvegetasjon både langs bredden og ute i vannet. 
Barskogen går helt ned til vannkanten de fleste 
steder, men solinnstrålingen er likevel stor. Elgtjønna er 
en typisk dødisgrop, hvor grunnvannspåvirkningen er 

Figur 1: Planområdet ligger i Kåsen, sørvest for Oppdal sentrum.

https://kommunekart.com/?urlid=751014bb-a93f-40d4-ad36-9a96eadc7684


stor. Tjønna er svært grunn, (1-2 meter på det dypeste), noe som gjør at vannvegetasjon vokser over 
mesteparten av vannspeilet. Det er tatt inn en hensynssone – bevaring av naturmiljø i og rundt 
Elgtjønna slik at vegetasjon og naturområdet bevares med hensyn til denne. I kommunens viltkart er 
det registrert hekkeplass for hakkespetter tilknyttet ospeholt, sør i planområdet ved foten av 
Almannberget. Der er ikke planlagt tiltak som anses å påvirke hekkingen negativt i nevneverdig grad.  
 
I mai 2020 ble det observert 2 individer av horndykker i Elgtjønna, denne har Rødlistestatus som 
sårbar. Det er også observert toppand og en del spurvefuglarter ved og i Elgtjønna. 
 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig i denne saken slik at §9 «føre-var-prinsippet» ikke 
kommer til anvendelse. 
 
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Området er et mye brukt og sentrumsnært friluftsområde med høy grad av 
ferdsel ved alle årstider. Det forventes ikke fremtidige utbygginger i området som kan bidra til å øke 
fremtidig samlet belastning nevneverdig. Det vurderes slik at den planlagte utbyggingen ikke vil 
forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter, heller ikke sammen med andre 
påvirkninger. Samlet belastning for eksisterende og fremtidige tiltak anses å være akseptabel med 
tanke på naturverdiene i området. 
 
Kostnad ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
skal brukes (§§ 11-12) 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Reguleringsplanen tar høyde for at skogbruk og beitebruk skal videreføres som i dag. Det er Oppdal 
kommune som er fester av alle teigene innenfor regulert område. Skogloven er gjeldende vedr skjøtsel 
og drift av skogarealene av grunneier/fester. 
 
Det går i dag et sperregjerde mellom industriområdet/skytteranlegget og beitearealet til Ålma-
Gissingerbekken beitelag. Dette må ivaretas slik at det ikke blir hull i gjerdene. En dialog mellom 
beitelaget og de involverte; kommune, skytterlag, sykkelklubb og idrettslag må på plass for hvor gjerdet 
skal gå og hvordan det skal utformes. Kommune/brukere har ansvar for at gjerdet er tett innen 1. juni 
hvert år og det er viktig at alle grinder blir sjøl-lukkende. Dette må inn som bestemmelse i 
reguleringsplanen. 
 
Vedr. skogbruk er det tatt høyde for gjennomføring av det, og med forslag om forsterking av bærelag 
for å få en kombinert bruk av landbruksveiene i området. Pkt 2.1 i fellesbestemmelser har følgende 
ordlyd: Skogsdrift kan skje i den utstrekning det ikke er til hinder for bruken til stier og skiløyper. 
Bærelaget i nye skiløyper kan forsterkes slik at vegene tåler tømmertransport på barmark. 
 
Bestemmelsen er noe vag, hvem skal ta denne kostnaden med et eventuelt bærelag som må være av 
bedre kvalitet enn det en skiløype krever? Bestemmelsen foreslås endret slik at skogsdrift kan utføres 
som ordinært, men i dialog med brukerne i fritidsparken. Skogsdrift som næring må gå foran treninger 
og vanlig bruk av stiene, med praktisk dialog omkring avvikling av stevner og konkurranser.  
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Planområdet ligger sentrumsnært med gang- og sykkelavstand fra sentrum, skole og boligområder. 
Planforslaget viderefører og øker muligheten til friluftsliv og utøvelse av idrett for alle aldersgrupper. 
Tilrettelegging for idrett og friluftsliv for allmenheten er også positivt i et folkehelseperspektiv, og betyr 
mye for Oppdals attraktivitet for både fastboende, fritidsinnbyggere og turister. Planforslaget legger til 
rette for å utvikle etablerte idretter i området videre, noe som vil kunne gi positive helsegevinster. 



 
Støy anses å være godt beskrevet i planforslaget. I kommuneplanens arealdel er deler av området 
omfattet av gul og rød støysone. Hensynet til støy anses å være godt ivaretatt i planen gjennom 
bestemmelser. Planforslaget legger ikke opp til mer støyende virksomhet enn dagens situasjon og det 
planlegges ikke støyfølsom bebyggelse i området. Støy er omtalt i ROS-analysen og det er tatt inn 
bestemmelser med grenseverdier for støy i punkt 2.1 og punkt 3.1.1 setter føringer på sambruk, også 
med tanke på støy. Skytebaner er angitt med faresone i plankartet med egen bestemmelser som skal 
ivareta sikkerhet.  
 
Det er påpekt i planbeskrivelsen at det tidvis ved kunstsnøproduksjon har lagt seg et lag med lokal 
skodde, og at det har blitt rapportert inn luftsveisplager som følge av dette. Dette er en uheldig 
konsekvens med snøproduksjon. Avbøtende tiltak er at det er tatt inn bestemmelse som krever at dette 
skal varsles i forveien.  
 
Rundt Elgtjønna er det ei turløype som er tilrettelagt for rullestolbrukere og barnevogn. Det er viktig å 
ivareta et lavterskeltilbud for en større befolkningsgruppe, også de med nedsatt funksjonsevne. Det er 
positivt at det er tatt inn bestemmelse som sier at turvegene skal ha god framkommelighet og at 
grinder og andre eventuelle hindringer skal kunne passeres uten vansker.  
 
 
Klimafaglig vurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og energiplanen 
forpliktet seg til å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  
 
Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk. Alt areal kan klassifiseres som enten skog, 
dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for 
utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall hentet fra disse kategoriene.1)  
 
Planforslaget for Fritidsparken vil ved evt. vedtak erstatte del av gjeldende reguleringsplan. Planen 
legger ikke opp til ny bebyggelse i stor grad utover det som allerede ligger der, og det anses ikke som 
om realisering av planforslaget vil føre til vesentlige endringer av klimagassutslipp sammenlignet med 
dagens plan eller situasjon.  
 
Planområdet ligger svært sentrumsnært til, og vil for mange være tilgjengelig til fots eller til sykkel slik 
at det ikke vil være behov for bruk av bil for å komme seg til området. Dette er positivt klimamessig.  
 
 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk, folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til planforslaget:  
 
Når det gjelder hensynet til kulturminner er der registrert flere fangstgroper fra vikingtid/middelalder i 
planområdet som inngår i et større område som følger østsiden av dalført fra Kåsen til Innset.  
Disse har status som automatisk fredede kulturminner. Det er gjennomført byggetiltak som berører 
flere av disse kulturminnelokalitetene, uten at dette har vært avklart med kulturminnemyndighetene. 
Dette er svært uheldig. Det er derfor ekstra viktig å ivareta de resterende kulturminnene, og det er 
foreslått båndleggingssoner og hensynssoner med tilhørende bestemmelser i planforslaget i samråd 
med Trøndelag fylkeskommune. Noen av sykkelstiene er planlagt innenfor hensynssonene. Planlagte 
inngrep er beskrevet i planen og må godkjennes gjennom byggesøknad. Det er planlagt skilting eller 



andre tiltak for formidling av kulturminner. Dette slik at etablering av sykkelstiene kan utføres på en 
måte som er forenlig med å ivareta kulturminnene i området.  
 
Innspill i forbindelse med planoppstart ligger inne i planbeskrivelsen s. 6 – 15. Kommunedirektøren 
slutter seg til Plankontorets kommentarer og vurderinger. de vurderingene/kommentarene som er gjort 
fra Plankontoret.  
 
Området er benyttet til både idrett, friluftsliv, beting m.m. og hensynet til ulik bruk bør ivaretas best 
mulig. Det vises til landbruksfaglig vurdering hvor det påpekes at tett sperregjerde mot bygda må inn 
for å ivareta beiteområdet og redusere risikoen for brukerkonflikt. Kommunedirektøren støtter dette og 
vil tilrå at det tas inn følgende bestemmelse:  
 
Sperregjerdet mellom industriområdet/skytteranlegget og beiteareal i området skal være tett innen 
1.juni hvert år og holdes vedlike. Eventuelle grinder i området skal være selv-lukkende.  Eventuell 
flytting av gjerde må gjøres i dialog med beitelag.  
 
I bestemmelsen punkt 2.1 står det at skogsdrift kan skje i den utstrekning det ikke er til hinder for 
bruken av stier og skiløyper. Kommunedirektøren viser til landbruksfaglig vurdering og vil tilrå at denne 
bestemmelsen får følgende ordlyd:  
Skogsdrift skal kunne utføres som vanlig). Det oppfordres til praktisk dialog omkring 
stevner/konkurranser og skogsdrift. Bærelaget i nye skiløyper skal forsterkes slik at vegene tåler 
tømmertransport på barmark.  
 
Dersom det skal åpnes for anlegging av skiløyper på driftsvegene, vil kommunedirektøren tilrå at siste 
setning i første kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.4.1 før følgende ordlyd i likhet med punkt 2.1:  
Bærelaget skal forsterkes slik at vegene tåler tømmertransport på barmark.  
 
Siste kulepunkt under bestemmelsen i punkt 3.1.1. sier at ved planlagt snøproduksjon over flere dager, 
skal det varsles i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Slik 
det er formulert, kan arbeidet kunngjøres samtidig som snøproduksjonen settes i gang. 
Kommunedirektøren ser at det kan være fornuftig å foreta kunngjøring noen dager før dette, og vil tilrå 
at ordlyden i bestemmelsen endres slik:  
Ved planlagt snøproduksjon over flere dager, skal det varsles i minst én avis som er alminnelig lest på 
stedet, og gjennom elektroniske medier, min. 2 dager før produksjonen settes i gang.  
 
Punkt 5.1 sier at før rammetillatelse for tiltak innenfor hensynssone H570 kan gis, skal skilting eller 
andre tiltak for formidling av kulturminnene være ferdigstilt. Kommunedirektøren ser at det kan være 
noe uheldig å knytte en slik skilting mot et bestemt tiltak og slik at tillatelse til å sette i gang ikke kan 
skje før dette er på plass. Kommunedirektøren er positiv til skilting og er av den oppfatning at dette er 
en god måte å ivareta de gjenværende kulturminnene på og bidra til formidling av kunnskap, men 
mener dette bør være et eget prosjekt og ikke inn som et rekkefølgekrav i forbindelse med 
byggesøknad. Dette anses ivaretatt i siste kulepunkt i punkt 4.2 i bestemmelsene. På bakgrunn av 
ovennevnt vil kommunedirektøren tilrå at rekkefølgebestemmelsen i punkt 5.1 tas ut. 
 
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen 
er basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og 
konsekvensene dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen.  
Risikoen innenfor området er knyttet til fare for flom, for ekstremvind og til støy. 
 
Flomanalysen fra Norconsult viser at ved 20-årsflom med 20 % klimapåslag renner vann over 
Orkelsjøvegen både på sør og nordsiden av brua. Vannstand går helt oppunder broa ved 20- 



årsflom med 20 % klimapåslag. Faren for 
flomhendelser vurderes i hovedsak å omfatte 
materielle skader på veg og parkeringsareal i 
hovedsak like nedstrøms Orkelsjøvegen ved 
brua over Ålma. Sårbarheten ved flom 
vurderes å være lav da det er et mindre 
område som blir berørt med lite utbygd 
infrastruktur og bygningsmasse. Bebyggelse 
kan ikke oppføres innenfor flomsonen før 
området er tilstrekkelig sikret mot flom, jf. 
TEK17 § 7-2.Bestemmelsene sikrer at plan for 
håndtering av overvann ved nye byggetiltak, 
hvor klimapåslag legges til grunn.  
 
Faren for ekstreme vindkast vurderes til å 
omfatte materielle skader på anlegg og 
bygningsmasse. Avhengig av om dette 
inntreffer under større arrangement, med folkeansamlinger, kan det medføre personskader. Av hensyn 
til ekstremvind, fenomenet «Våttåhaugvind», bør man unngå storstilt hogst av trær i området. Dette 
kan hensyntas i byggesaksbehandling ved søknad om tiltak. Kunnskap og bevissthet rundt hvilke 
vindvarsler og værmeldinger en må være obs på ved gjennomføring av større arrangementer, er viktig 
for å kunne foreta nødvendig sikringstiltak. 
 
Når det gjelder støy, tilrettelegger planen for videreføring av aktivitet som medfører støy (skiskyting og 
feltskyting). Planområdet er også påvirket av støy fra nærliggende skytefelt. Det er ikke 
støysensitiv bebyggelse i eller i nærheten, det foreslås heller ikke tilrettelegging for denne type 
bebyggelse. Støyhensyn ivaretas ved å foreslå støybestemmelser i planområdet, der gjeldende 
retningslinjer skal følges. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt. Når det gjelder flomvann og strømming av vann på begge sider av 
brua over Ålma, er det foreslått en bestemmelse i punkt 5.3. som sier at «Før ny bru over Ålma tas i 
bruk skal vegen på sørsiden heves 1,1 m i forhold til dagens nivå av flomhensyn». Dagens bru er 
utformet slik at vann kan renne slik det er vist med røde pile på figur 3. Dette er for å hindre oppstuving 
av vann. Det er ikke planlagt å bytte ut brua i nærmeste framtid, men når den skal byttes ut bør 
tverrsnittet være stort nok slik at elva i sin helhet kan renne gjennom uten at den danner en propp. 
Kommunedirektøren vil derfor tilrå at det tas inn følgende tilleggssetning til andre kulepunkt i 
bestemmelsen i punkt 5.3:  
Bruas tverrsnitt må være dimensjonert slik at vannet kan renne gjennom. 
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for bygg- og arealplansaker - 11.05.2021  
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtaket blir som følger: 

Figur 3: Vanndybde (m) og strømningslinjer ved planområdet 
for 20-årsflom med 20 % klimapåslag. Hentet fra Norconsults 
flomvurdering. 



Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsparken på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i bestemmelsene:  
 
 

- Det tas inn en ny fellesbestemmelse med følgende ordlyd:  
Sperregjerdet mellom industriområdet/skytteranlegget og beiteareal i området skal være tett 
innen 1.juni hvert år og holdes vedlike. Eventuelle grinder i området skal være selv-lukkende. 
Eventuell flytting av gjerde må gjøres i dialog med beitelag. 
 

- Pkt 2.1 endres til: Skogsdrift skal kunne utføres som vanlig. Det oppfordres til praktisk dialog 
omkring stevner/konkurranser og skogsdrift. Bærelaget i nye skiløyper skal forsterkes slik at 
vegene tåler tømmertransport på barmark. 
 

- Siste kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.1.1. får følgende ordlyd: 
- Ved planlagt snøproduksjon over flere dager, skal det varsles i minst én avis som er alminnelig 

lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, min. 2 dager før produksjonen settes i gang.  
 

- Første kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.4.1 før følgende ordlyd:  
Bærelaget skal forsterkes slik at vegene tåler tømmertransport på barmark.  

 
- Rekkefølgebestemmelsen i punkt 5.1 tas ut. 

 
- Andre kulepunkt i bestemmelse i punkt 5.3 får følgende tilleggsetning: 

Bruas tverrsnitt må være dimensjonert slik at vannet kan renne gjennom. 
 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding 
 
Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende 
Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsparken på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i bestemmelsene:  
 
 

- Det tas inn en ny fellesbestemmelse med følgende ordlyd:  
Sperregjerdet mellom industriområdet/skytteranlegget og beiteareal i området skal være tett 
innen 1.juni hvert år og holdes vedlike. Eventuelle grinder i området skal være selv-lukkende. 
Eventuell flytting av gjerde må gjøres i dialog med beitelag. 
 

- Pkt 2.1 endres til: Skogsdrift skal kunne utføres som vanlig. Det oppfordres til praktisk dialog 
omkring stevner/konkurranser og skogsdrift. Bærelaget i nye skiløyper skal forsterkes slik at 
vegene tåler tømmertransport på barmark. 
 

- Siste kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.1.1. får følgende ordlyd: 
- Ved planlagt snøproduksjon over flere dager, skal det varsles i minst én avis som er alminnelig 

lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, min. 2 dager før produksjonen settes i gang.  
 

- Første kulepunkt i bestemmelsen i punkt 3.4.1 før følgende ordlyd:  
Bærelaget skal forsterkes slik at vegene tåler tømmertransport på barmark.  

 
- Rekkefølgebestemmelsen i punkt 5.1 tas ut. 

 



- Andre kulepunkt i bestemmelse i punkt 5.3 får følgende tilleggsetning: 
Bruas tverrsnitt må være dimensjonert slik at vannet kan renne gjennom. 

 
 
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 anses ivaretatt. 

 
 


