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UTKAST TIL REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE – DETALJREGULERING AV 

PEPPERSTAD SKOG NORD, GNR. 6 BNR. 205 
Dato: 18.3.2021 
Deltakere:  
Fra Asplan Viak: Jannicken Throndsen /Tanja Instanes / Inga Rise 
Fra OBOS: Frank Pettersen / Ingvild Skaset 
Fra VK: Erik Pettersen, byggesak / Berit Årvik Christensen, byggesak/ Sven Erling 
Næss, rådgiver rådmannens stab / Bente Lise Stubberud, arealplanlegger 
(saksbehandler),  
Elise Kjærnes Morken (student NMBU) 
 

 
Forslagstiller har før utarbeidelsen av planinitiativet datert 8.2.2021 gjennomgått 
kommunens veileder for «private reguleringsplaner» og «private reguleringsplaner 
innenfor områdereguleringen for Vestby sentrum». 
 

a. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 
Planinitiativet beskriver hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som 
skal varsles ved planoppstart. I tillegg må følgende varsles: 
 
Se liste over aktuelle høringsorganer under Medvirkning på kommunens hjemmeside 
 
Planinitiativet beskriver prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte.  
 
Planinitiativet beskriver hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas.  
 
 

b. Forskrift om konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven § 12-9 (jf. plan- og bygningsloven § 4-2 og Forskrift om 
konsekvensutredning).  
 
Forslagsstiller har gjort følgende vurdering:  
Arealene som skal benyttes til boligformål kommer ikke inn under forskriftens krav til 

konsekvensutredning.  

 

Forretningen vil få et bruksareal på under 15 000 m² og kommer derfor ikke inn under 

tiltak som er nevnt i vedlegg 1 til forskrift om konsekvensutredninger og alltid skal 

konsekvensutredes, men kommer under tiltak i vedlegg 2.  

 

Tiltak i vedlegg 2 til forskrift om konsekvensutredninger skal vurderes nærmere, og 

krav om konsekvensutredning avgjøres av planmyndigheten. Etablering av en 

nærbutikk på felt B16 vurderes ikke å medføre at planen får vesentlige virkninger for 
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miljø og samfunn (pbl. kap. 4) da den vil være under 3000 m² BRA, og området er 

regulert til utbyggingsformål.  

 
Kommunen er enig i forslagsstillers vurdering. Kommunen kan likevel kreve mer 
detaljert redegjørelse for de konsekvenser endringene fra overordnet plan utløser. 
Dette kommer vi tilbake til dersom det blir aktuelt med forretning innenfor 
planområdet.  
 
 

c. Utredninger 
Følgende må utredes og beskrives: 
 
Barn og unge 

Planens virkninger for barn og unge skal beskrives. Om nødvendig skal barnetråkk i 
området registreres. 

Ang. barnetråkk: Utbyggers utgangspunkt er at dette er avklart i områdeplanen. 
Virkninger for barn og unge redegjøres ellers for gjennom analyse av tilgjengelig 
informasjon.  

 

Næringsliv og sysselsetting 

Planens virkninger for næringsliv og sysselsetting skal beskrives. 

 

Trafikk 

Planens virkninger for trafikk skal beskrives. Spørsmålene om hvilke veier som skal 
være offentlige, hvilke tverrprofiler som skal velges og forholdet til avkjørsler skal 
avklares. Om nødvendig må en trafikkanalyse utarbeides. For regulering av riks- og 
fylkesveier skal det alltid foreligge detaljplaner godkjent av Viken fylkeskommune 
som grunnlag for reguleringsplanen. Kommunen kan stille tilsvarende krav for 
kommunale veier). Evt. råd og krav fra fylkeskommunen tas med. Krav om parkering 
følger normalt av bestemmelsene i kommuneplanen. 

Det skal beskrives hvordan planforslaget legger til rette for økt sykkel, gange og 
kollektivbruk. 

Adkomst til planområdet er fra Johan Herman Wessels vei i samsvar med 
områdeplan for Pepperstad nord. For gående er det bilfrie forbindelser til skole- og 
idrettsområdet, som sikrer trygg skolevei uten konflikt med motortrafikk. 
 
Gang- og sykkelvei langs Johan Herman Wessels vei er bygget. Langs Hvitstenveien 
er det regulert gang- og sykkelvei fra Johan Herman Wessels vei til Krusebyveien 
ved Vestby kirke, men denne er ikke opparbeidet. Det vurderes å legge inn 
opparbeidelse av denne som et rekkefølgekrav i planen (jf. pbl § 12-7 nr. 10).  
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Etter møtet har kommunen kommet med følgende tilleggsinformasjon: 
I dagens regulering er alle veiene offentlige. Det bør vurderes om dette skal 
videreføres i ny reguleringsplan. Hvilke veier som ev. bør reguleres som private, og 
hva slags konsekvenser dette får for veibredder og offentlige friområder som grenser 
til, må tas opp i møtet mellom utbygger og kommunalteknikk.  

Kommunalteknikk har utarbeidet et forslag til veinorm (tidligere oversendt). 
Veinormen skal godkjennes av kommunestyret denne våren og kan brukes 
«veiledende» inntil den vedtas. 

Vestby kommune har egen veilysnorm som skal følges. 

 

Støy, luftkvalitet og annen forurensning 

Planens virkninger for støy, luftkvalitet og annen forurensning skal beskrives. Om 
nødvendig må støyanalyser, støysonekart, utredninger om vibrasjon og kartlegging 
av luftkvalitet gjennomføres. I bestemmelser til kommuneplanen er det fastsatt 
hvordan støyretningslinjene T-1442/2016 skal gjelde i hele kommunen. Mer 
informasjon i veileder til støyretningslinjene. Planforslaget må også vurderes i forhold 
til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 

Planområdets nordre del kan bli berørt av støy fra Hvitstenveien. I Johan Herman 
Wessels vei er det i dag begrenset med trafikk, men dette vil øke med ny utbygging 
og endrede kjørevaner for eksisterende beboere. 

 

Massebalanse 

Planens konsekvenser for massebalanse skal beskrives. Dersom det er behov for 
deponering utenfor planområdet må det beskrives hvor dette skal skje og om det 
eventuelt er nødvendig å regulere deponeringsområdet. Det må vurderes om 
overskuddsmasser er kvalitetsmasser som bør gjenbrukes. 

 

Naturmangfold 

Planens virkninger for naturmangfold skal beskrives (se Naturbase, Artskart, 
Miljøregistreringer i skog og Kartportalen). Særlig forholdet til Naturmangfoldlovens 
kapittel II må avklares. Se også veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Om 
nødvendig må en kartlegging gjennomføres. 

Vegetasjonen i planområdet kan i stor grad klassifiseres under vegetasjonstypen 
blåbærskog. Skogen består av eldre og gammel barskog. Deler av området er hogd. 
I disse områdene står det i dag ung bjørkeskog, omtrent uten innslag av andre trær. 
Det er ikke registrert verneverdig vegetasjon eller biologisk mangfold- lokaliteter på 
eiendommen i forbindelse med områdereguleringen. Planen er derfor forventet å ha 
begrenset virkning for biologisk mangfold. 
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Friluftsliv 

Planens virkninger for friluftslivet skal beskrives.  

Planforslaget kommer i konflikt med deler av skiløypetrasé og flisløype. Selv om 
området har vært regulert til byggeformål i lang tid benyttes det til nærfriluftsliv i dag. 
Det er derfor viktig å legge til rette for adkomst gjennom området i byggeperioden og 
å opprettholde gode mulighetene for å gå gjennom området etter utbygging. Det er 
store tilgrensende LNF-områder, det er viktig å sikre tilgjengelighet til disse. 

 

Folkehelse 

Planens virkninger for folkehelsen skal beskrives. 

 

Universell utforming 

Planens virkninger for universell utforming skal beskrives. TEK 17 sine 
minimumskrav skal følges. Mer informasjon hos Miljøverndepartementet. 

Planområdets topografi gjør det vanskelig å etterkomme stigningskrav for universell 
utforming. Det er en liten rygg med koller som går gjennom området fra sør til nord. 
Dette gir et hellende terreng mot øst og vest. Enkelte steder er terrenget svært bratt. 
De bratteste delene av terrenget ligger innenfor friområdet o_F12 hvor man ikke skal 
gjøre terrenginngrep. Friområdet vil dermed ikke være universelt utformet, men vil til 
gjengjeld gi muligheter for variert frilek for de som ikke har fysiske begrensninger. 
Kollen med sine intakte naturkvaliteter gir området karakter og identitet. 

Det er i områdeplanen lagt vekt på å tilpasse seg det naturlige terrenget for å 
redusere behovet for terrenginngrep, med det resultatet at det ikke er mulig å 
etterkomme krav til universell utforming i alle områder. I utarbeidelsen av 
detaljreguleringen vil det bli sett på muligheter for å flytte noe på veiene for å oppnå 
bedre stigningsforhold. Det vil være et mål og både oppnå universell utforming og å 
bevare terrenget i størst mulig grad. 

 

Kulturminnevern 

Planens virkninger for fredete kulturminner og nyere tids kulturminner skal beskrives. 
Evt. råd og krav fra Viken fylkeskommune tas med.  

Det er ikke registrert nyere tids kulturminner innenfor planavgrensningen. Planens 
virkninger for fredete kulturminner er tidligere avklart i områdeplanen for Pepperstad. 

 

Kulturlandskap og estetikk 

Planens virkninger for kulturlandskap og estetikk skal beskrives. Vestby kommune 
legger vekt på stedsutvikling ved at det enkelte bygg i seg selv og i sammenheng 
med bygningsmessige og landskapsmessige omgivelser, gis en god estetisk 
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utforming. Mer veiledning og inspirasjon på Stedsutvikling.no. Om nødvendig må det 
utarbeides illustrasjoner, 3D-modeller e.l. for å illustrere dette. Krav til skilt og 
reklame følger normalt av bestemmelsene i kommuneplanen. 

Illustrasjoner av mulig fremtidig utbygging kan f.eks. utføres som: 

Digital modell 
Terrengsnitt 
Fotografier med evt. nytt tiltak satt inn 
Sol/skyggediagram 

Det er ønskelig å få en digital modell til bruk i saksbehandlingen, ved planforslag og 
offentlig ettersyn. Kommunen og forslagsstiller finner en modell som passer. 
Kommunens ansvarlige for digitale modeller tar kontakt med plankonsulent. 

Alle illustrasjoner etc. må vise maksimal utnyttelse. 

 

Landbruk 

Planens virkninger for landbruk skal beskrives.  

Det er ikke dyrka jord på tomta som består av bart fjell, skog og myr. Av skogen er 
24,9 daa definert til å ha høy bonitet, 59,6 daa til middels bonitet og 32,4 daa til lav 
bonitet. Endret arealbruk er avklart i områdeplanen. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

For alle planer for utbygging skal det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko 
for mennesker, miljø og materiell skal beskrives.  Risikoegenskaper med arealet skal 
beskrives.  Endret risiko ved lokalisering av nye objekter i området skal beskrives. 
Eventuelle skadeforebyggende eller skadebegrensende tiltak skal innarbeides i 
planforslaget. Mer informasjon hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (med bl.a. veilederen Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (med bl.a. Flaum- og 
skredfare i arealplanar og Sikkerhet mot kvikkleiereskred), Statens strålevern og 
Norges geologiske undersøkelser. 

Det er stedvis tykke havavsetninger innenfor planområdet. Det må leveres 
geoteknisk vurdering sammen med planforslaget. Dersom geoteknisk vurdering viser 
at det er behov for det må det gjøres grunnundersøkelser. 
 
Overvann 
Overvann i området ble diskutert, etter møtet har kommunen funnet følgende 
informasjon: 
 
Overvannssystemet for feltet er planlagt og hoveddelen av overvannssystemet er 
bygget vestover over dyrket mark. Det er også grovanlagt et «basseng» som den 
siste utbyggingen leder overvannet til. Bassenget er ment som en fordrøyning av 
overvannet. Den nye utbyggingen skal også føre overvannet til dette bassenget og 
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bassenget må nå gjøres ferdig i denne utbyggingen. Overvannet som skal føres til 
dette systemet skal bare være fra offentlige veier og plasser og ikke fra boliger og 
hager. 
 
Kommunalteknikk har en Va-norm. Denne ligger på kommunens nettside. Det er 
også utarbeidet en Va-plan for området som i utgangspunktet skal følges, men 
kommunalteknikk er åpen for endringer. Kommunalteknikk vil oversende va-planen.  

 

Kommunens økonomi 

Planens virkninger for kommunal økonomi skal beskrives. Det kan for eksempel være 
skole- og barnehagekapasitet, innløsning av areal, drift av offentlige veier og 
friområder m.m. 

 

Offentligrettslige virkninger 

Planens virkinger for offentligrettslige forhold skal beskrives. Her beskrives hvilke 
rettslige virkninger planen får for bruken av området som ikke er omtalt andre steder. 
Her tas også med virkninger på arealbruken som styres etter annet lovverk. Det kan 
for eksempel være byggeforbudsbelte etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg 
eller begrensninger på arealbruken etter kulturminneloven. 

 

Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 

Planens virkninger på privatrettslige og privatøkonomiske forhold skal beskrives. Det 
kan for eksempel være privatrettslige avtaler som finnes for et område eller at planen 
vil få økonomiske konsekvenser for den enkelte private grunneier.  

Konsekvenser for eiendom 49/8, må beskrives. 

 

Energibruk 

Planens virkninger for energibruk skal beskrives. Tiltakshaver må selv kontrollere at 
det kan leveres nok elektrisk kraft til tiltaket.  

 

d. Felles behandling av plan- og byggesak 
Det legges ikke opp til en felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og 
bygningsloven § 12-15. 
 

e. Hva kommunen skal bidra med 
Planavdelingen vil bidra med følgende fram til den formelle planleveransen: 
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Kontaktperson for kommunaltekniske spørsmål er Arne Kristian Sogn; 
arne.kr.sogn@vestby.kommune.no , tlf: 64 98 01 00/932 14 911. Utbygger bes om å 
ta kontakt med på epost for å avtale et snarlig møte for å snakke om vei, vann og 
avløp.  
 

f. Dialogmøter mellom forslagstiller og kommunen 
Dersom det er ønskelig, kan forslagstiller sende over materiell for diskusjon før den 
formelle planleveransen. En slik oversendelse må tydelig merkes for dette formålet.  
 
Forslagsstiller ønsker å ha en gjennomgang av kart og bestemmelser før endelig 
planforslag sendes inn. 
 

g. NADAG 
Blir det gjennomført geotekniske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan 
skal dataen leveres inn til NADAG (https://www.ngu.no/emne/nadag). NADAG er 
nasjonal database for grunnundersøkelser. Den foretrukne måten å levere til NADAG 
er gjennom Geosuite Toolbox. Kvikkleiresoner eller endring av disse skal meldes inn 
til NVE i forbindelse med høring.  

 

h. Overordnet framdriftsplan 
Planinitiativet legges fram for plan- og miljøutvalget for å få utvalgets foreløpige 
vurdering og råd for planarbeidet. Følgende tema er aktuelle for prinsippavklaring: 
 

· Nærbutikk: Dette har vært oppe som en egen plansak i PLM før, og utvalget 
anbefalte da at utbygger ikke skulle arbeide videre med denne planen. 

· Antall boliger: Gjeldende utbyggingsavtale regulerer maksimalt antall tillatte 
boliger innenfor planområdet. Oversikt sendt kommunen viser at det er igjen 
139 boliger å bygge. Planinitiativet legger opp til flere. 

· Type boliger: Planinitiativet legger opp til konsentrert bebyggelse i strid med 
områdereguleringens hensikt (det tillates frittliggende småhusbebyggelse og 
kjedehus/rekkehus).  

· Vurdering av om det skal legges inn rekkefølgekrav om opparbeidelse av g/s-
vei langs Hvitstenveien i bestemmelsene. 

 
En slik sak kan mest sannsynlig komme opp i plan- og miljøutvalget før sommeren 
2021. Frist for innsendelse av ytterligere dokumentasjon er 16.4.2021. 
 
Ordinær prosess: 
Forslagsstiller vil varsle oppstart av planarbeidet i løpet av august 2021/rett etter sak 
er avgjort i PLM. Annonse settes inn i en av følgende aviser: Moss Avis, Vestby Avis 
eller VestbyNytt. Kunngjøringen med kartutsnitt sendes også til 
b.l.stubberud@vestby.kommune.no for annonsering på kommunens hjemmeside. 
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Forslagstiller legger opp til at den formelle planleveransen vil finne sted i løpet av 
høsten 2021. 
 
Kommunen vil innen 12 uker behandle planforslaget og ta stilling til om kommunen 
ønsker å fremme reguleringsforslag for området og evt. legge dette ut til offentlig 
ettersyn. Dersom planforslaget ikke blir innlevert komplett, vil kommunens frist til 
behandling forlenges med den tiden forslagsstiller bruker på å komplettere forslaget. 
 
 

i. Kontaktpersoner 
Tiltakshaver 
OBOS Block Watne AS v/ Frank Pettersen 
Postboks 6666 
0129 Oslo 
e-post: frank.pettersen@obos.no 
Org. nr. 968 757 954 
tlf. 481 90 865 
 
Forslagstiller 
Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen 
Moerveien 5 
1430 Ås 
Org. nr. 910 209 205 
e-post: jannicken.throndsen@asplanviak.no 
tlf. 915 46 955 
 
Kommunens saksbehandler 
Bente Lise Stubberud 
e-post: b.l.stubberud@vestby.kommune.no 
Telefon 64 98 01 00 
Formelle oversendelser sendes post@vestby.kommune.no.  
 

j. Stoppe planinitiativet 
Kommunen har vurdert spørsmålet om planinitiativet bør stoppes i henhold til plan- 
og bygningsloven § 12-8. 
Kommunen har kommet fram til at planarbeidet kan oppstartes gjennom varsling og 
kunngjøring. 
 

k. Vesentlige punkter det er uenighet om 
Det er ingen vesentlige punkter det er uenighet om. 
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l. Punkter som gjenstår å avklare 
Det gjenstår ikke flere problemstillinger som må avklares på nåværende tidspunkt. 
 

m. Vurdering av fagkyndighet til forslagstiller 
Planforslaget skal utarbeides av Asplan Viak. Selskapet oppgir å ha gode 
kunnskaper om plan- og bygningsloven og framstilling av digitale planer etter 
nasjonal produktspesifikasjon. På denne bakgrunn vurderer kommunen det slik at 
kravet til fagkyndighet etter plan- og bygningsloven § 12-3 er oppfylt. Dersom det 
gjøres endringer i hvem som skal utarbeide planen må dette meldes til kommunen og 
det må innsendes ny vurdering av fagkyndighet. 
 

n. Regionalt planforum 
Problemstillingene i planarbeidet, slik vi har oversikt over nå, er ikke av et omfang 
som gjør det naturlig å bringe de inn for regionalt planforum. 
 

o. Plankart 
Følgende data skal legges inn på alle objekt på plandata: 
Plannavn: Pepperstad skog nord, gnr. 6 bnr. 205. Det er mulig å endre plannavn. 
Utbygger kan komme tilbake med forslag til nytt navn. 
Planident: 0226 
Kommunenummer: 3019 
 
Nødvendige grenser er koordinatfestet og det er derfor ikke behov for 
grenseoppgang. 
 

p. Planbestemmelser 
Kommunens «Krav til reguleringsbestemmelser» skal følges. Bruk malen i veilederen 
vår. 
 

q. Utbyggingsavtale 
Utbygging av infrastruktur som vei, vann- og avløp er avklart i en utbyggingsavtale 
mellom Vestby kommune og utbygger for hele Pepperstad nord. Avtalen regulerer 
blant annet opparbeidelse og drift av vann- og avløpsanlegg, fellesareal, forholdet til 
skole- og barnehagekapasitet, utbyggingsetapper og antall boliger. 
 
Det kan bli behov for reforhandlinger/endringer. Dette tas direkte med Sven Erling 
Næss.  
 

r. Gebyr 
Kommunens Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og 
delingsforretning og  seksjonering er gjennomgått av tiltakshaver før oppstartmøte. 
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s. Oppstartmøte 
Oppstartmøte er obligatorisk og hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-8 og forskrift 
om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven §§ 2 
- 4. Dette referatet er et forpliktende dokument for det videre planarbeidet. Partene 
har gitt gjensidig informasjon og avklaringer så langt praktisk mulig. Endringer ved for 
eksempel justeringer i tiltak, naboprotester, krav fra andre myndigheter, politiske 
vedtak og lignende kan medføre endringer av avklarte rammer og forutsetninger. 
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Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   21/00373-5 Bente Lise Stubberud 25.03.2021 
    
 
 
Oversender referat fra oppstartsmøte 18.3.2021 - Detaljregulering 
Pepperstad skog nord gnr. 6 bnr. 205  
 
Oppstartsmøte for detaljregulering av Pepperstad skog nord, gnr. 6 bnr. 205, ble 
gjennomført 18.3.2021. 
 
Vedlagt finnes godkjent referat.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente Lise Stubberud 
arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 
Vedlegg:   
Oversender referat fra oppstartsmøte 18.3.2021 - Detaljregulering Pepperstad 
skog nord gnr. 6 bnr. 205  

 

 
 
 
 
Mottaker: 

   

BLOCK WATNE AS 
AVD DISTR KTR 
FOLLO 26430 

Frank Pettersen Postboks 6666 St. 
Olavs plass 

0129 OSLO 

ASPLAN VIAK AS 
AVD ÅS 

Jannicken 
Throndsen 

Postboks 24 1301 SANDVIKA 
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Kopi:     
Skole Cathrine Grinna 

Skjeltorp 
Postboks 144 1541 VESTBY 

Skole Jørgen Bakke 
Wasenius 

Postboks 144 1541 VESTBY 

Barnehage Trine Løvsjø Postboks 144 1541 VESTBY 
Kultur Ronny Fostervold 

Johansen 
Postboks 144 1541 VESTBY 

Kommunalteknikk Heidrun Kårstein Postboks 144 1541 VESTBY 
Kommunalteknikk Arne Kristian Sogn Postboks 144 1541 VESTBY 
Eiendom Jannecke Wold Postboks 144 1541 VESTBY 
Eiendom Hans Kristian Rauan Postboks 144 1541 VESTBY 
Geodata Vida Kvilhaugsvik Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Lars Grimsgaard Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Cathrine Sussane 

Torjussen 
Postboks 144 1541 VESTBY 

Plan Sven-Ola Brænd Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Maren Øinæs Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Joakim Røed Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Ragnar Joakim Nese Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Marte Nordal Hauken Postboks 144 1541 VESTBY 
Plan Silvio Krieger Postboks 144 1541 VESTBY 
STATSFORVALTEREN 
I OSLO OG VIKEN 

           Postboks 325 1502 MOSS 

Sentraladministrasjon Trond Schanche 
Solbakken 

Postboks 144 1541 VESTBY 

FOLLO 
LANDBRUKSKONTOR 

Lars Martin Julseth Postboks 183 1431 ÅS 

MOSS KOMMUNE 
MILJØRETTET 
HELSEVERN 

Suzana Akilah Postboks 175 1501 MOSS 

VIKEN 
FYLKESKOMMUNE 

           Postboks 220 1702 
SARPSBORG 

 


