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1. BAKGRUNN 

1.1 Hensikt og mål med planen 
Planen er en omregulering av deler av reguleringsplanen Skaset 1630/8/1 fra 2007. Området er 
regulert til bolig – og fritidsformål.  
 
Pr i dag er en bolig bygd, en er under bygging og en bolig under planlegging. Det har kommet flere 
forespørsler om boligtomter på eiendommen og grunneier ønsker derfor å kunne tilby boligtomter 
fremfor fritidstomter. Dette som bidrag til å etablere ny bosetting og skape mere aktivitet i grenda. 
Det er derfor et ønske at tomter som i dag er regulert til fritidsbebyggelse på sør-østsiden av 
reguleringsplanen fra 2007 omreguleres til bolig. Det er også nødvendig med justering av tomtens 
plassering og størrelse samt noe endring på vegføringen.  
 
Planen vil legges til rette for etablering av i alt 11 nye boligtomter (tre fradelte tomter innenfor 
området pr i dag).  Planen skal etablere et boligfelt tilpasset det miljø og terreng det vil inngå i med 
løsninger som ivaretar områdets kvaliteter med tanke på utsikt, lys og solforhold. Planen skal sikre 
gode lekeområder og møteplasser for beboerne i området.  
 
Registrerte kulturminner og dyrka jorda innenfor planområdet skal ikke berøres av tiltaket.  
 
 

1.2 Forslagsstiller 
Tiltakshaver: Oddmund Frengen.   
Konsulent: Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB,  
    Universitetet for miljø og biovitenskap 
 

1.3 Krav om konsekvensutredning  

Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket da det er en reguleringsendring av 
eksisterende reguleringsplan fra 2007.  

2. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

2.1 Medvirkningsprosess 

- Oppstartmøte og befaring med Åfjord kommune ble avholdt den 05.05.2017 
- Igangsetting av planarbeidet ble annonsert i Fosna-Folket og informasjon om 

saken/annonsering ble lagt ut på Åfjord kommune sin hjemmeside i ukene 21-24 i 2017. 
- Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet med brev med frist 

til uttale på 4 uker.  
- Medvirkning ivaretas gjennom de formelle skritt i planprosessen. I tillegg vil det legges opp 

til befaring i området om det fremkommer interesse for dette underveis i prosessen. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

 

3.1 Overordnede planer 
 
Kommuneplanens arealdel 
Planområdet inngår som fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel fra 12.03.2010:  

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for Skaset 1630/8/1 fra 2007. Området er regulert til fritidsbebyggelse og 
boligformål. Se plan under.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 
Eiendommen Skaset ligger ca 1 mil sør-vest for Årnes – Åfjord sentrum. Skaset er ei lita grend med 
spredt bolig- og hyttebebyggelse.  
 

 
Planområdet 
 

4.2 Arealbruk og landskap 
Det meste av planområdet er bevokst med furu og blandingsskog.  I sør-vest inngår dyrkajord, 
grasproduksjon, på ca 6daa. Området strekker seg fra kote 20 til toppen av et høydedrag i øst-
vestlig retning hvor det høyeste punktet ligger på kote 30.  Terrenget er i hovedsak flatt og 
solforholdene er svært gode i det meste av feltet. Et høydedrag i øst vil derimot skjerme for sola i 
deler av området om vinteren. Området kan være utsatt for vind fra sør-vest. 
 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Det ble under utarbeiding av reguleringsplan fra 2007 foretatt arkeologisk kartlegging og det ble 
funnet en steinalderboplass som er avsatt til bevaringsområde i reguleringsplanen med følgende 
planbestemmelse:  
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 4.4 Naturverdier 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor området. I øst er det myr. Denne har og den 
har en viktig funksjon både i forhold til naturmangfold, som flomdemper og som karbonlager i 
forhold til klima.  

 4.5 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 
Selve planområdet benyttes ikke som friluftsområde i dag.  Det er planer om merking av en 
gammel ferdselssti fra Skaset til Strand, det forventes realisert i år. Ellers er det flotte områder for 
friluftsliv i nærhet av området – spesielt med en attraktiv strandsone hvor det er under planlegging 
nytt småbåtanlegg.  
 

 4.6 Barns interesser 
Det er ikke etablert lekeområde innenfor planområdet i dag og det er ikke lekeplasser eller 
ballplasser på Skaset.  Nærmeste anlegget blir på Årnes.  
 

 4.7 Trafikkforhold 
Området grenser og har adkomst via Fv 58 og fartsgrense er 60kmt. Avkjørsel er godkjent av 
vegvesenet. Det er lite trafikk i området. Det går en skolebuss forbi planområdet pr dag samt en 
buss for videregående elever ved behov. Buss-stopp er eksisterende avkjørsler.  
 

 4.8 Sosial infrastruktur 
Skolekapasitet: ny barneskole på Årnes. I Årnes er det to barnehager med god dekning.   
 

 4.9 Universell tilgjengelighet 
Området har tilgjengelighet for alle brukergrupper i dag.  
 

 4.10 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp: i dag er det felles va-til septik med utslipp av gråvann til sjø. Det er kommunalt 
vann.  
• Trafo: Det er trafo ved planområdet i dag – på nordsiden av Fv58.  
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 4.11 Grunnforhold, ras og skred 
Området består i hovedsak av løsmassene tynt humus/torvdekke – med innslag av myr (mørke 
brun farge). Tykk marin avsetning markert som blått.  
  

 
 
Området inngår ikke som skred eller rasutsatt i NVE`s kartbase. De er heller ikke avsatt som 
aktsomhetsområde. Det er sandjord og fjell i området markert som lyseblått.  
 

 4.12 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Området er ikke utsatt for - eller tiltaket vil ikke medføre risiko for ras/skred/grunnforhold som 
setter krav spesielle tiltak. Utsnitt av ROS-analysen under som følger som vedlegg til planen.   
 

 
Utdrag fra ROS-analysen 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1 Plangrense 
Planområdet er på ca 70 daa og plangrensen følger eksisterende plan fra 2007 på østsiden av Fv58.   
 

 
Plangrensen 
 

5.2 Planendring 
Detaljplanen har følgende endringer fra planen fra 2007:  

• Regulerte tomter for fritidsbebyggelse erstattes av tomter for eneboliger. I tillegg fortettes 
området med 4 nye tomter.  

• De fleste tomtene har justert beliggenhet for å bedre terrengtilpassingen og det er tegnet 
inn tomtegrenser 

• Veger er justert 

• Grønnstruktur erstatter areal for friluftsformål 

• Landbruksareal inngår i planen som eget arealformål. 

• Det reguleres inn område for lek 

• Det reguleres inn areal for kollektivholdeplass på begge sider av FV 58. 

 
 



10 
 

 
 

 
Utsnitt av reguleringsplan fra 2007 
 

5.3 Reguleringsformål 
 

Området reguleres til følgende arealformål:  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):  
1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse 
1610 - Lekeplass 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):  
2011 – Kjøreveg 
2019 - Annen veggrunn grøntareal 
2073 - Kollektivholdeplass 
 
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3): 
3001 - Grønnstruktur 
 
LNF-R (PBL § 12-5, nr. 4):  
5111 - Jordbruk 
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HENSYNSSONE 
H140 1-4 Frisiktsone 
H730 – Båndlegging etter lov om kulturminner - Hensynssone d) 
H570 - Bevaring kulturmiljø - hensynssone c) 

5.3.1 Boligbebyggelse 
Det reguleres i alt 11 boligtomter (tre fradelt fra gammel plan, tilsammen fire nye tomter). 
Størrelse på tomtene er +-1,5 daa.  
 
Maks BYA pr tomt er BYA=20%.  For uthus/ og eller garasje er maks BYA=50kvm. Maks mønehøyde 
er 7,5m. Valg av hustyper skal skje ut fra tomtens beskaffenhet med mål om at terrenginngrep skal 
holdes på et minimum og samtidig tilpasses hver enkelt tomts topografi, utsikts- og lysforhold.  
 
Terrenget på tomtene 1-4 samt 9 er flatt.  De resterende tomtene ligger i skrått terreng og valg av 
bolig må tilpasses dette. Spesielt tomtene 5-8 samt 11 blir liggende på en åsrygg og kan derfor blir 
god synlig fra nærliggende områder. Boligene her stiller derfor ekstra krav til formgiving både med 
tanke på terreng og bygget visuelle preg på omgivelsen.  
 
For å redusere eksponering fra feltet skal farger skal holdes i mørke naturfarger og taktekking skal 
være mørk uten reflekterende materialer. Under vises husmodeller fra Norgeshus som kan være 
egnet i området. Store glassflater bidrar til et moderne uttrykk som ivaretar utsikt og tilgang til sol 
og lys.  
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Parkering på egen tomt – det skal beregnes 2 biloppstillingsplasser pr tomt. 
 

5.3.2 Lekeplass 
Det legges opp til en lekeplass i området på 1,5daa. Den skal funger som nærlekeplass og 
opparbeides for de minste barna med fast dekke, husker, sandkasse og klatrestativ. Den skal i 
tillegg ha tilbud for større barn, med for eksempel ballbane med basketkurv. Området skal ha 
sittegrupper – gjerne med takoverbygg/gapahuk som også bidrar til å gjøre området attraktivt som 
sosial møteplass hele året.  
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5.3.3 Kjøreveg 
Pr i dag SKV_1bygd. Vegene vil ligge godt i terrenget og ha maks kjørebredde 5m.  I tillegg avsettes 
areal på 2,5m på hver side til skjæring/fylling og teknisk grøft.  
 
For dagens avkjørsel fra Fv58 skal frisiktkrav på 100m skal være oppfylt. I frisiktsonen skal det ikke 
etableres installasjoner eller iverksettes tiltak som hindrer sikten i dette området. Vegetasjon skal 
fjernes etter hvert som dette vokser opp.  
 
Buss-stop: i dag stopper buss i avkjørsel på begge sider av vegen. Denne løsningen fortsetter men 
det vil i tillegg etableres ventelommer på begge sider av fylkesvegen som skal benyttes ved 
av/påstigning. Dette er en løsning som benyttes langs veger med liten trafikk.  

5.3.4 Annen veg-grunn grøntareal 
Arealet er ment som buffer mellom veg og tomt for å sikre snørydding og nødvendig areal til 
skjæring/fylling. Arealet skal tilplantes med stedegen vegetasjon. Stikkveger inn til boligene kan 
legges over dette arealet. Avkjørsel plasseres hvor dette er mest hensiktsmessig med tanke på  
stigningsforhold og lokalisering av bolig og planløsning.  

5.3.5 Grønnstruktur 
For areal avsatt til grønnstruktur skal vegetasjon ivaretas der dette er hensiktsmessig. Dette for å 
ivareta skjerming mellom tomter – redusere innsyn og som bidrag til å skjerme feltets 
fjernvirkning.  

5.3.6 Landbruk 
Areal som benyttes til jordbruk avsettes til dette i arealet i planen. Området er på 5,7daa og 
benyttes til grasproduksjon. Det settes av buffer mellom dyrkajorda og nye boligtomter. Det 
forventes ikke at nærhet til dyrkajord skal medføre ulemper for boligområdet. Adkomst til 
dyrkajorda er fra Fv og vil også blir det i fremtiden.   

5.3.7 Hensynssone kulturminne 
Reguleringen av kulturminnet steinalderboldplass videreføres og inngår i plankart og 
planbestemmelser som H570 og H730.  
 

5.4 Vann og avløp 
Det er to alternative løsninger – enten utvide anlegget i dag med ny septik eller etablere et 
minirenseanlegg som knyttes opp til de nye tomtene. Viser til vedlagt VA-plan for beskrivelse av 
tiltak.   

5.5 Renovasjon 
Hver tomt har eget anlegg.  
 

5.6 Folkehelse  
Mange unge som flytter ut av bygda for bl.a. å ta utdanning, kommer tilbake og ønsker å bosette 
seg gjerne i nærhet av områder de har vokst opp og/eller i kommunens rurale områder. Mindre 
boligfelt som ligger utenfor kommunens tettsted kan da fremstå som attraktivt.  På et overordnet 
nivå antas det at slike boligfelt vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen da motivet for å bosette 
seg i distriktet ofte er knyttet til nærhet til natur og enkel tilgang på å benytte seg av et aktivt 
friluftsliv. Det forventes også at det i rurale områder kan oppstå tettere sosiale relasjoner hvor folk 
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tar vare på hverandre. Dette er et viktig og positivt bidrag til folkehelsen.  
 
 Innenfor området er det regulert to lekeplasser som også vil fungere som sosiale møteplasser.  
Det legges til rette for bruk for barn fra 0-18 år samt at alle aldersgrupper kan ha glede av å 
benytte området som en sosial arena. Det skal etableres bord/benker/bålplass og sittegrupper, 
også med takoverbygg (for eksempel gapahuk), som oppmuntrer til bruk hele året.   
 
 

5.7 Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven  

 

§8.Kunnskapsgrunnlaget 

Reguleringsområdet og tilstøtende områder er også sjekket ut i henhold til krav i 
naturmangfoldloven §8.  I Naturbasen og Artskart.  I Naturbasen er det ikke registeringer innenfor 
planområdet. Det er registrert markhumle langs eksisterende veg inn i feltet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på 
naturmangfoldet verken innenfor planområdet eller tilgrensede området.  Tiltak er holdt utenfor 
myr og nærmeste tomt til bekk er 31m.  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Det vurderes ikke slik at tiltaket vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Ikke relevant 

 

5.8 ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger vedlagt planen. Tiltaket er vurdert å kreve følgende tiltak for å 
redusere/forhindre evt uønskede hendelser:  
 
Siktkrav mot Fv58 innarbeides i detaljplanen. 
Regulering av kollektivholdeplass med rekkefølgekrav 
Bevaring av kulturminnet inngår i detaljplanen som båndlagt område og hensynssone 
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6. Innspill med kommentarer 

 

FM i Sør-Trøndelag brev datert 22.06.2017 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Det fremgår at dyrka jorda innenfor planområdet ikke skal berøres av ny 
bebyggelse. Fylkesmannen legger dermed til grunn at den fremdeles reguleres 
til landbruksformål. Det bør også legges inn en buffersone mellom bebyggelsen 
og jordbruksarealet, dette for å unngå driftsulemper.Det er viktig at det i planforslaget gjøres rede 
for konsekvenser for landbruket, herunder eventuelle driftsulemper og kulturlandskapsvirkninger. 
Det er også viktig at adkomst til tilgrensende landbruksareal sikres. 
 
Miljøvern 
Boligbebyggelse i dette området vil bidra til etablering av boliger utenfor sentrumsområdet. 
Typiske problemstillinger for områder utenom grendesentrene vil være at det kreves skoleskyss, 
det medfører økt trafikk i forbindelse med skyss til barnehage samt behov for gang- sykkelveg mot 
sentrum. Korte avstander til ulike servicetilbud er også viktig i klimasammenheng. 
Dette må vurderes i det videre planarbidetet da vi med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, mener det er uheldig å endre tidligere godkjent 
fritidsbebyggelse til boligformål.  
 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd 
med PBL § 4-3, og viser til DSB sin veileder ”samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. Fylkesmannen 
vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-
analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk 
med dagens forutsetninger, også vurderes hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil 
påvirke tiltaket. Se mer informasjon på www.klimatilpasning.no. ROS-analysen skal legges ved i 
saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes med tiltak som 
hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har 
ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. For planområder under marin grense 
må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor 
kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. 
 
Sosial og helse 
I den videre planprosessen må relevante folkehelsetema vurderes og ivaretas. Aktuelle tema i 
denne sammenheng kan være tilgang til sosiale møteplasser og hvordan de fremtidige beboerne 
på en sikker måte kan komme seg til skole, fritidsaktiviteter, idrettsanlegg m.m. Andre tema kan 
også være aktuelle og identifiseres best ut fra kunnskap om lokale forhold. I et 
folkehelseperspektiv er muligheten for fysisk aktivitet, friluftsliv og rekreasjon også viktig. 
Når saken kommer til offentlig høring bør aktuelle folkehelserealterte tema være 
drøftet nærmere og det bør framkomme hvilke vurderinger som er gjort. 
Nødvendige avbøtende tiltak hjemles i plankart og bestemmelser. 
 

http://www.klimatilpasning.no/
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Barn og unge 
Fylkesmannen minner om at det avsettes tilstrekkelig og hensiktsmessige areal 
for lekeområder for barn og unge, herunder areal for nærlekeplasser rettet mot 
de aller minste barna. Tilrettelegging bør tas inn i rekkefølgebestemmelsene. 
Ved detaljregulering er det viktig å velge utelekeområder som er godt skjermet 
fra trafikk, støy og annen forurensing. For å sikre trygg ferdsel til barnehage, 
skole og fritidsaktivitet vil også valg av gang- og sykkeltrase være et viktig 
tema. 
 
Universell utforming 
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge ansvar for å ivareta 
universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de 
ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker. Videre arbeid Fylkesmannen gjør 
oppmerksom på at dette er veiledende uttalelse basert på de opplysningene som fremkommer av 
oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på 
høring. Vi tar forbehold om at det ved offentlig ettersyn kan foreligge nye momenter som endrer 
forutsetningene for vår vurdering av planforslaget. 
 
 
Kommentar:  

- Areal som i dag benyttes til landbruksformål reguleres til landbruk. Det avsettes buffer mot 
boligbebyggelse og adkomst sikres.  

- RPR sier følgende:  I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter 
vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for 
et mer differensiert bosettingsmønster. Åfjord kommune skriver følgende i 
kommuneplanen vedr spredt boligbygging: Det må tilrettelegges for at grendene gis 
utviklingsmuligheter slik at kulturlandskap, bokvalitet og trivsel blir opprettholdt. I planen 
er det ikke lagt ut spesielle områder for spredt boligbygging. Med bakgrunn i at det er 
relativt få tilfeller årlig, baserer en seg på at det gis dispensasjon fra kommunens arealdel. 
Det skal vises en positiv holdning til spredt boligbygging i grendene, men jordvern og 
trafikksikkerhet er viktige hensyn som må ivaretas. 

- ROS-analyse er vedlagt planen 
- Det forventes at boligfeltet vil ha en positiv innvirkning på folkehelsen – selv om feltet blir 

bilbasert med tanke på å komme seg til aktiviteter som foregår i Årnes, vil det være 
umiddelbar nærhet til natur, både sjø og fjell,  med mulighet for å drive et aktivt friluftsliv. 
Det legges opp til sosiale møteplasser i feltet.  

- Det reguleres inn to lekeplasser i feltet med opparbeideing for barn mellom 0-18 samt 
universell utforming.  

- Området har universell tilgjengelighet.  

 
Sør-Trøndelag fylkeskommune brev datert 31.05.2017 

- Viktig at planen sikrer god bokvalitet: tingagn på sopsiale møteplasser, områder for å utøve 
nær-friluftsliv, samt områder for barns lek og aktivitet i nærområdet. Sikker kryssing av veg 
er også viktig.  

- Prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen – det samme gjelder 
hensynet til barn og unges oppvekstvilkår (0-18år) og estetisk utforming av omgivelsene.  
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- Viser til nye planretningslinjer for samordnet areal – og transportplanlegging der det er 
viktig å se utbygging av nye boliger i sammenheng med infrastruktur. Foreslåtte 
boligområde ligger langt fra servicefunkjsoner og skole, og der ikke gang og sykkelvei i 
området. Området vil bli bilbasert.  

- Fylkeskommunen har tidligere befart planområder med henblikk på automatisk fredete 
kulturminner. Vi anmoder at gjeldende spesialområde bevaring  - steinalderboplass 
videreføres som hensynssoen c og steinalderboplass med sikringssone tegnes inn som en 
hensynssone d.  

 
Kommentar: Ivaretas i planen.  
 
Sametinget brev datert 01.08.2018 

- Ingens spesielle merknader til planforslaget. Minner og aktsomhetsplikten.  

 
NVE mail datert 24.05.2017 

- Ber om at vedlagte sjekkliste gjennomgås.  

Kommentar: Sjekkliste gjennomgått. Tiltaket berøres/berører ingen av de aktuelle tema i 
sjekkliste.  
 
 
Statens vegvesen brev datert 15.06.2017 

- Statens vegvesen ber Åfjord kommune om å vurdere konsekvensene av å åpne for 
boligbygging i et område avsatt til fritidsboliger sett opp mot statlige planretningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging. Disse retningslinjene gir blant annet føringer om 
at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Kommunen er 
forpliktet til å ivareta trafikksikkerhet på en god måte i sin arealplanlegging, jamfør 
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Foreslåtte 
boligområde ligger langt fra servicefunksjoner og skole, og det er ikke gang- og sykkelveg i 
området. 

- Dersom kommunen ønsker å omregulere fritidsboligene til boliger, vil Statens vegvesen 
anbefale at dere regulerer inn en bussholdeplass ved FV 58, med tanke på skolebuss. 
Ut over det har vi ingen merknader til oppstartsvarselet.  

 
Kommentar: - RPR sier følgende: I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter 
vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer 
differensiert bosettingsmønster. Buss-stopp – ønsker at dagens løsning med av-påstigning i 
eksisterende avkjørsel fortsetter. Dette vurderes som den sikreste løsningen.  
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 VEDLEGG  

 

Vedlegg 1: Innspill 

Vedlegg 2: ROS-analyse 

Vedlegg 3: VA-plan 

 

 

 
 
 
 


