
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 29.05.2019 
Tidspunkt: 09:15 – 13:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Irene Toresen VARAORD AP 
Reidar Mæland MEDL H 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Øystein Skallebø MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torgeir Johnsen MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hanne Høgstad Torgeir Johnsen SP 
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Rådmann ønsker å orientere om anskaffelse ift velferdsteknologi, status. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Kjell-Ove Lehne Teknisk sjef 
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef 
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef 
Espen Li Økonomisjef 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 
Silja Karlsen Maritim næringskonsulent 

 
 
  



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen   Hanne Høgstad  Øystein Skallebø 
  
  



O: Anskaffelse velferdsteknologi 
Helse- og omsorgssjef orienterte ang anskaffelsesprosess. 
 
Eiermøte, Skjervøy ASVO 
Det ble avholdt eiermøte for Skjervøy ASVO fra kl 10.10 til 11.10 
 
Generalforsamling, Skjervøy ASVO 
Det ble avholdt generalforsamling for Skjervøy ASVO fra kl 11.10 
 
Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) – Fremdrift og status - Fotballhall 
Presenteres for flere rykter om prosessen med utredning av fotballhall som kommunestyret 
vedtok i høst. Ber om at ordfører redegjør for og fremdrift og status i utredningsarbeidet. 
 
Ordfører svarte: Ift utredning ang lokasjoner. Tre alternativer per nå. Videre står vurderinger 
igjen ift. vann og avløp. Forslag blir fremmet til kommunestyret.  
 
Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) – Omsorgsboliger 
Det er ved flere anledninger sagt fra flertallet i kommunestyre og formannskap at det utredes 
bygging av omsorgsboliger for eldre selv om det ikke er vedtatt noen utbygging pr. dato.  Er 
sagt at arbeidsgruppe for utbygging av nye omsorgsboliger for Malenaveien og 
funksjonshemmede barn skulle utvide mandatet til å omfatte omsorgsboliger for eldre. Fortsatt 
er mandatet fra kommunestyret å bygge erstatningsboliger med investeringsbudsjett på 30 
millioner. Vil det ikke bli fremmet noen sak for kommunestyret om å styrke den alvorlige 
mangelen på omsorgsboliger for eldre? Når det i tillegg er slik at vi også får venteliste på 
sykehjemsplass må vel også økning av institusjonsplasser også bli et tema? 
 
Vara-ordfører svarte: Det blir fremlagt sak i kommunestyre i Juni, der det blir fremlagt prioritert 
rekkefølge på ønsker ift. helse- og omsorg. 
  



 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

24/19 Godkjenning planprogram sentrums-/ områdeplan 
for Skjervøy sentrum 

 2017/168 

25/19 Søknad fra Årviksand skole om lån av utstyr og 
undervisningsmateriell fra Arnøyhamn 
Oppvekstsenter 

 2015/89 

26/19 Anskaffelse av velferdsteknologi  2018/150 
27/19 Økonomirapportering vår 2019  2018/423 
28/19 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2018  2019/238 
29/19 Investeringsrapport vår 2019  2018/423 
30/19 Rønning Østgaardsvei 17: Søknad om 

dispensasjon fra reguleringsplanen Vågevann 
(Vågdalen) for å bygge bolig med garasje i sokkel 
- gnr 69 bnr 470 

 2019/217 

31/19 Strandveien 50 J: søknad om dispensasjoner fra 
reguleringsplan for Skjervøy sentrum i 
forbindelse planer om oppføring av garasje 
tilbygg for 2 biler i 2 etasjer, med avkjørsler mot 
Strandveien og mot Havnegata - gnr 69 bnr 320 

 2018/356 

32/19 Strandveien 92 A: Søknad om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan i indre havn i 
forbindelse med planer om oppføring av 
lagerbygg. - gnr 69 bnr 123 

 2019/132 

33/19 Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom - gnr 60 bnr 29 

 2019/157 

34/19 Referat   
RS 28/19 Strandveien 86: Søknad om tillatelse i ett trinn til 

bygging av fylling - gnr 69 bnr 495 
 2019/55 

RS 29/19 Hjalmar Mikalsens vei 11: Søknad om tillatelse 
uten ansvarsrett til bygging av forstøtningsmur og 
om tillatelse til fjerning av oljetank - gnr 69 bnr 
629 

 2019/206 

RS 30/19 Ørnveien 12: Søknad om Søknad om 
igangsettingstillatelse i ett trinn til bygging av 
bolig i 3 plan med hybel i sokkel - gnr69 bnr 889 

 2019/147 

RS 31/19 Kirkegårdsveien 34 A: Søknad om tillatelse i ett 
trinn og ansvarsrett som selvbygger til bygging av 
tilbygg og ombygging av soverom til gang, 
kjøkken og bad/wc - gnr 69 bnr 330 

 2019/200 



RS 32/19 Årsmelding 2018 fra Nord-Troms jordskifterett  2019/243 
RS 33/19 Ørnveien 11: Søknad om igangsettingstillatelse i 

ett trinn til bygging av vertikaldelt bolig 
 2019/148 

RS 34/19 Avtale vedr. leie av lokaler i Arnøyhamn skole 
ved stengte veier på Arnøya 

 2016/105 

RS 35/19 Skattørfjellet: Svar på søknad om dispensasjon 
for kjøring Ymber sitt hus ved REMA 1000 til 
familiegropa ved foten av Skattørfjellet 

 2019/36 

RS 36/19 Ørnveien 10: Søknad om ferdigattest - gnr 69 bnr 
886 

 2018/296 

RS 37/19 Søknad om tilskott til bygging av traktorveg - 
Lille Kobbevegen - Veinr. 1941-2/1. 

 2017/449 

 
 
  



24/19 Godkjenning planprogram sentrums-/ områdeplan for Skjervøy 
sentrum 2017/168 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Maritim næringskonsulent, Silja Karlsen, orienterte. 
 
Det ble åpnet for innspill. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Planprogram for sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum godkjennes med følgende endringer: 
 

1. Vannmiljø konsekvensutredes. 
 

2. Planen må stille krav om støyutredninger i detaljreguleringer/ byggesak. 
 

3. Det gjøre en ROS-analyse ihht. rundskriv H5-18 og avbøtende tiltak tas med i 
planbestemmelsene. 

 

Rådmannens innstilling 
Planprogram for sentrums-/ områdeplan for Skjervøy sentrum godkjennes med følgende endringer: 
 

1. Vannmiljø konsekvensutredes. 
 

2. Planen må stille krav om støyutredninger i detaljreguleringer/ byggesak. 
 

3. Det gjøre en ROS-analyse ihht. rundskriv H5-18 og avbøtende tiltak tas med i 
planbestemmelsene. 

25/19 Søknad fra Årviksand skole om lån av utstyr og undervisningsmateriell 
fra Arnøyhamn Oppvekstsenter 2015/89 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Habilitetsvurdering, Reidar Mæland: 
Representanten melder at han er styreleder i Arnøyhamn Oppvekstsenter. Representanten 
erklæres inhabil etter forvaltningsloven §6 e. 
 
Kultur- og undervisningssjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Formannskapet gjør flg vedtak: 



 
1. Årviksand skole får låne utstyr vederlagsfritt fra Arnøyhamn Oppvekstsenter f.o.m. 01.08.19. 
 
2. Evnt annet utstyr som blir til overs kan disponeres etter prioriteringa i saksframlegget. 
  Kultur- og undervisningssjefen gis fullmakt til å inngå avtaler ift lån, overtakelse  
  eller salg av utstyr ved Arnøyhamn oppvekstsenter. 
 
3. Det lages ei liste hvor det registreres utlån/overtakelse/salg. Denne føres av vaktmester. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør flg vedtak: 
 
1. Årviksand skole får låne utstyr vederlagsfritt fra Arnøyhamn Oppvekstsenter f.o.m. 01.08.19. 
 
2. Evnt annet utstyr som blir til overs kan disponeres etter prioriteringa i saksframlegget. 
  Kultur- og undervisningssjefen gis fullmakt til å inngå avtaler ift lån, overtakelse  
  eller salg av utstyr ved Arnøyhamn oppvekstsenter. 
 
3. Det lages ei liste hvor det registreres utlån/overtakelse/salg. Denne føres av vaktmester. 

26/19 Anskaffelse av velferdsteknologi 2018/150 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Helse- og omsorgssjef orienterte. Orienterte om opplæring ift velferdsteknologi og struktur ift 
dette. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet tar orienteringen til etterretning. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar orienteringen til etterretning. 
 

27/19 Økonomirapportering vår 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 
 
Ordfører poengterer at saken skal videre til kommunestyret. 
 
Vidar Langeland (Frp) fremmet flere spørsmål til ulike punkter i økonomirapporten. Kultur- og 
undervisningssjef orienterte ang barnehage. 



 
Ordfører fremmet forslag om å vente med videre behandling til etter generalforsamling for 
Skjervøy Asvo, som ble avtalt til klokken 10.00. Enighet blant representantene om forslaget. 
Behandling av saken ble gjenopptatt 11.15. 
 
Behandlingen fortsatte med svar på ulike spørsmål fra Vidar Langeland(Frp) 
Helse- og omsorgssjef orienterte ang poster som gjaldt helse- og omsorgsetaten. Teknisk sjef 
orienterte ang poster som gjald teknisk etat. Økonomisjef orienterte ang budsjetterte 
skatteinntekter.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B datert 15.05.2019 
 

Rådmannens innstilling 
2. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd 

med skjema 1A og 1B datert 15.05.2019 

28/19 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2018 2019/238 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Økonomisjef orienterte. 
 
Vidar Langeland(Frp) stilte spørsmål til flere punkter. 
Økonomisjef svarte på spørsmålene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes 
 

Rådmannens innstilling 
Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 

 

29/19 Investeringsrapport vår 2019 2018/423 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Rådmann orienterte. 



 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2019 

Rådmannens innstilling 
Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B 
datert 15.05.2019 

30/19 Rønning Østgaardsvei 17: Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen Vågevann (Vågdalen) for å bygge bolig med garasje i 
sokkel - gnr 69 bnr 470 2019/217 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Audun Tangen dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for Vågevann (Vågdalen) for følgende forhold: 

 
Dispensasjon fra pkt 7, han ønsker å øke arealet/grunnflaten på leiligheten/garasjen til 65 m2. 
Dispensasjon fra pkt 4, å bygge leiligheten/garasjen med pultak. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt hvis dispensasjon blir gitt. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet gjør følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Audun Tangen dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for Vågevann (Vågdalen) for følgende forhold: 

 
Dispensasjon fra pkt 7, han ønsker å øke arealet/grunnflaten på leiligheten/garasjen til 65 m2. 
Dispensasjon fra pkt 4, å bygge leiligheten/garasjen med pultak. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 



 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt hvis dispensasjon blir gitt. 

31/19 Strandveien 50 J: søknad om dispensasjoner fra reguleringsplan for 
Skjervøy sentrum i forbindelse planer om oppføring av garasje tilbygg for 2 
biler i 2 etasjer, med avkjørsler mot Strandveien og mot Havnegata - gnr 69 
bnr 320 2018/356 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Vebjørn Slotnes dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 

 Dispensasjon fra formålsbestemmelsen H område for forretninger- og serviceanlegg § 8 
til å føre opp et tilbygg i 2 etasjer til Strandveien 50 J til bruk som garasje for boliger i 
Strandveien 50 J. 
 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt hvis dispensasjon og tillatelse til avkjørsel fra Statens 
vegvesen blir gitt. 
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Vebjørn Slotnes dispensasjon fra 
reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold: 
 

 Dispensasjon fra formålsbestemmelsen H område for forretninger- og serviceanlegg § 8 
til å føre opp et tilbygg i 2 etasjer til Strandveien 50 J til bruk som garasje for boliger i 
Strandveien 50 J. 
 

Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt hvis dispensasjon og tillatelse til avkjørsel fra Statens 
vegvesen blir gitt. 



32/19 Strandveien 92 A: Søknad om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan i indre havn i forbindelse med planer om oppføring av 
lagerbygg. - gnr 69 bnr 123 2019/132 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Teknisk sjef orienterte. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis N.T Eiendom ANS ved Stig Trætten 
dispensasjon fra reguleringsplan for indre havn for følgende forhold: 
 
Dispensasjon til å bygge nærmere fylkesveien enn byggelinja i planen viser. 
 
Følgende vilkår stilles til vedtaket: 
 

 Minste avstand fra bygning (inkludert takutspring) til midten av fv.866 må være 10,4 
meter. 

 Tilbygg må oppføres i samsvar med søknadens vedlagte situasjonsplan. 
 Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i denne dispensasjonen. 
 Dispensasjonen innebærer at det senere ikke kan gjøres gjeldende erstatningskrav for 

skader og ulemper som eventuelt blir påført bygningen/innretning på grunn av nærheten 
til fylkesvegen 

 Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 
dispensasjonen bort. 

 Det er et vilkår for dispensasjonen at det blir gitt nødvendig godkjenning fra kommunen. 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt hvis dispensasjon blir gitt. Vedtaket er gjort under 
forutsetning at ingen naboer protesterer på tiltaket. 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis N.T Eiendom ANS ved Stig Trætten 
dispensasjon fra reguleringsplan for indre havn for følgende forhold: 
 
Dispensasjon til å bygge nærmere fylkesveien enn byggelinja i planen viser. 

 
Følgende vilkår stilles til vedtaket: 
 

 Minste avstand fra bygning (inkludert takutspring) til midten av fv.866 må være 10,4 
meter. 

 Tilbygg må oppføres i samsvar med søknadens vedlagte situasjonsplan. 



 Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i denne dispensasjonen. 
 Dispensasjonen innebærer at det senere ikke kan gjøres gjeldende erstatningskrav for 

skader og ulemper som eventuelt blir påført bygningen/innretning på grunn av nærheten 
til fylkesvegen 

 Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 
dispensasjonen bort. 

 Det er et vilkår for dispensasjonen at det blir gitt nødvendig godkjenning fra kommunen. 
 

 
 
Vedtaket begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet i 
lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Framtidig søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil 
bli vurdert og avgjort administrativt hvis dispensasjon blir gitt. Vedtaket er gjort under 
forutsetning at ingen naboer protesterer på tiltaket. 

33/19 Akkarvik: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 60 bnr 
29 2019/157 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:  
  
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Bjørn Tore 
Nøkleby og Kia Krarup Hansen, for erverv av eiendommen gnr. 60 bnr. 29 i Skjervøy kommune 
som omsøkt.  
  
Kjøpesummen aksepteres.  
 

Rådmannens innstilling 
Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:  
  
Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Bjørn Tore 
Nøkleby og Kia Krarup Hansen, for erverv av eiendommen gnr. 60 bnr. 29 i Skjervøy kommune 
som omsøkt.  
  
Kjøpesummen aksepteres.  
 



34/19 Referat / 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019  

Behandling: 
Ordfører gikk igjennom referatsakene. 
 
RS 28/19: Teknisk sjef orienterte om at vedtaket er feil, og trukket tilbake. Orienterte om nytt 
vedtak utsendt som er gjeldende. 
 
Ellers ingen merknader til referatsakene. 

Vedtak: 
Referatsaker anses som referert 
 

RS 28/19 Strandveien 86: Søknad om tillatelse i ett trinn til bygging av fylling - gnr 69 bnr 
495 2019/55 

RS 29/19 Hjalmar Mikalsens vei 11: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett til bygging av 
forstøtningsmur og om tillatelse til fjerning av oljetank - gnr 69 bnr 629 2019/206 

RS 30/19 Ørnveien 12: Søknad om Søknad om igangsettingstillatelse i ett trinn til bygging 
av bolig i 3 plan med hybel i sokkel - gnr69 bnr 889 2019/147 

RS 31/19 Kirkegårdsveien 34 A: Søknad om tillatelse i ett trinn og ansvarsrett som 
selvbygger til bygging av tilbygg og ombygging av soverom til gang, kjøkken og bad/wc - 
gnr 69 bnr 330 2019/200 

RS 32/19 Årsmelding 2018 fra Nord-Troms jordskifterett 2019/243 

RS 33/19 Ørnveien 11: Søknad om igangsettingstillatelse i ett trinn til bygging av 
vertikaldelt bolig 2019/148 

RS 34/19 Avtale vedr. leie av lokaler i Arnøyhamn skole ved stengte veier på Arnøya 
2016/105 

RS 35/19 Skattørfjellet: Svar på søknad om dispensasjon for kjøring Ymber sitt hus ved 
REMA 1000 til familiegropa ved foten av Skattørfjellet 2019/36 

RS 36/19 Ørnveien 10: Søknad om ferdigattest - gnr 69 bnr 886 2018/296 

RS 37/19 Søknad om tilskott til bygging av traktorveg - Lille Kobbevegen - Veinr. 1941-
2/1. 2017/449 


