
Møteprotokofi

Utvalg:

Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Teknisk utvalg
Kommunehuset
11.06.2015
09:00-10:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Kjell Kr. Johansen LEDER AP
Jenny Fyhn Olsen MEDL H
Svein Tømmerbukt MEDL FRP

Mariann Larsen MEDL KY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ingen.

Merknader

Gunnar Sollund møtte ikke.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Jan Inge Karisen Avdelingsleder NUT

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Svein Tømmerbukt Jenny Fyhn Olsen



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 18/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel X 2015/118
i utmark pga bevegelseshemming-

PS 19/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel X 2015/118
i utmark pga. bevegelseshemming- Åge
Henriksen

PS 20/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel X 2015/118
iutmarkpgahandicap- ‘‘K’K

PS 2 1/15 Søknad om redusert gebyr 20 15/60
PS 22/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/118

i utmark for transport av vedlikeholdsmateriell til
hytte- Tor Johan Stensvik

PS 23/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 20 15/1 18
i utmark i forbindelse med fiskekultivering
Kvænangen JFF

PS 24/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/118
for registrering av snøugle, NINA

PS 25/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/104
i utmark for transport av vedlikeholdsmateriell til
hytte- Johan- Erik Johansen

PS 26/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 2015/118
i utmark for transport av vedlikeholdsmateriell til
hytte - Eilif Andersen

PS 27/15 Klage delingsak 33/14, Eva Borkenhagen 2015/198

PS 28/15 Referatsaker

RS 30/15 1943/8/22-23. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/322
Bygg for prosessvannsanlegg.

RS 31/15 Søknad om tomt i Sætra boligfelt. 2015/292

RS 32/15 Boligtomt. 2015/292

RS 33/15 Søknad om tillatelse til tiltak.1943/12/18 2015/338

RS 34/15 1943/37/33. Søknad om utslippstillatelse 2015/288

RS 35/15 1943/22/3. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/243
Tilbygg/renovering

RS 36/15 1943/35/48. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/210

RS 37/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 2015/358
1943/13/153

RS 38/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 2015/358
garasje

RS 39/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 2015/399
vare



RS 40/15 Søknad om utslippstillatelse. 1943/12/18 2015/338
RS 4 1/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 2015/399

vare

RS 42/15 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri 20 15/399

PS 18/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark pga
bevegelseshemming

PS 19/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark pga.
bevegelseshemming

PS 20/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark pga
handicap- ***** ***** *****

PS 21/15 Søknad om redusert gebyr

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad fra RolfVonheim om lavere årsgebyr avslås.

Administrasjonssjefens innstilling

Søknad fra RolfVonheim om lavere årsgebyr avslås.

PS 22/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for
transport av vedlikeholdsmateriell til hytte- Tor Johan Stensvik

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Tor Johan Stensvik om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark. Tillatelsen omfatter en tur med en stk. ATV etter traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan



og opp til hytte i Gamdalen Formålet er transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte.
Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til snøen legger seg.

Trase fremgår av kartet:

/

—

-

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag settes følgende vilkår:

• Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen
gyldig.

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og

hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker
• Vedtaket må bringes med under kjøring.

Begrunnelse:
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter
traktorveg/kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Tor Johan Stensvik om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark. Tillatelsen omfatter en tur med en stk. ATV etter traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan
og opp til hytte i Gamdalen Formålet er transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte.
Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til snøen legger seg.

Trase fremgår av kartet:



/ .,.-

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag settes følgende vilkår:

• Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen
gyldig.

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og

hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker
• Vedtaket må bringes med under kjøring.

Begrunnelse:
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter
traktorveg/kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

PS 23/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i
forbindelse med fiskekultivering- Kvænangen JFF

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune
Kvænagen Jeger og fiskeforening dispensasjon til landing med helikopter til frakt av fiskeyngel
i forbindelse med kultiveringstiltak.

Landingsområde ligger på Krattfjellet og er vist i kartet:



Tillatelsen gjelder inntil to turer i året i 2015 og 2016 avgrenset til tidsrommet 10. juli —

02 .august.

Det settes følgende vilkår:
• Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.
• Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.
• Det skal ta særlig hensyn til tamrein.

Begrunnelse:
Det er vist til et særlig behov. Foreningen driver et målrettet kultiveringsarbeid og et stort antall
yngel settes ut i aktuelle vann i Burfjordvassdraget hvert år. Det er betydelig transportavstand,
og for å redusere dødeligheten for yngelen så er det viktig at transporten blir så rask som mulig.
Helikopter er den raskeste transportmetoden. Skadevirkningen er vurdert til å være akseptabel i
forhold til disse verdiene.

Vurderinger etter naturmangfoldloven § § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune
Kvænagen Jeger og fiskeforening dispensasjon til landing med helikopter til frakt av fiskeyngel
i forbindelse med kultiveringstiltak.

Landingsområde ligger
?‘

Krattfjellet og er vist i kartet:

CI .

CI --



Tillatelsen gjelder inntil to turer i året i 2015 og 2016 avgrenset til tidsrommet 10. juli —

02.august.

Det settes følgende vilkår:
• Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.
• Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.
• Det skal ta særlig hensyn til tamrein.

Begrunnelse:
Det er vist til et særlig behov. Foreningen driver et målrettet kultiveringsarbeid og et stort antall
yngel settes ut i aktuelle vann i Burfjordvassdraget hvert år. Det er betydelig transportavstand,
og for å redusere dødeligheten for yngelen så er det viktig at transporten blir så rask som mulig.
Helikopter er den raskeste transportmetoden. Skadevirkningen er vurdert til å være akseptabel i
forhold til disse verdiene.

Vurderinger etter naturmangfoldloven § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

PS 24/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel for registrering av
snougle, NINA

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot I stemme.

Vedtak:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Norsk
institutt for naturforskning dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med
forskningsprosjekt på snøugle.

Tillatelsen gjelder frem til 30. juli 2015.

Det settes følgende vilkår:
• Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.
• Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.
• Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Søker må kontakt med reinbeitedistriktene som

benytter de aktuelle områdene og avtale hvordan eventuelle negative virkninger på
reinen kan avverges før flyging gjennomføres. Kontakinformasjon finnes på
landbruksdirektoratets nettsider.
http://www.reindrift.no/index.gan?objid=305&subid=0&selected_tab2

• Tillatelse fra Navitdalen og Kvænangsbotn Landskapsvernområde i henhold til
naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig
innenfor disse vemeområdene.

Begrunnelse:
Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til
motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna



er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til
disse verdiene. Videre er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på dyrelivet.
Naturmangfoldlovens krav i § 8- 12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Norsk
institutt for naturforskning dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med
forskningsprosjekt på snøugle.

Tillatelsen gjelder frem til 30. juli 2015.

Det settes følgende vilkår:
• Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.
• Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.
• Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Søker må kontakt med reinbeitedistriktene som

benytter de aktuelle områdene og avtale hvordan eventuelle negative virkninger på
reinen kan avverges før flyging gjennomføres. Kontakinformasjon finnes på
landbruksdirektoratets nettsider.
http://www.reindrift.no/index.gan?obj id=305&subid=0&selected_tab=2

• Tillatelse fra Navitdalen og Kvænangsbotn Landskapsvernområde i henhold til
naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig
innenfor disse verneområdene.

Begrunnelse:
Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til
motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna
er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til
disse verdiene. Videre er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på dyrelivet.
Naturmangfoldlovens krav i § 8- 12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt.

PS 25/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for
transport av vedlikeholdsmateriell til hytte- Johan- Erik Johansen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Johan Erik Johansen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV langs traktorvegen/kjøretraseen fra
Kjækan og opp til hytte ved Krisgangvannet. Formålet er transport av ved og
vedlikeholdsmateriell til hytte. Transport av ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke,



men det kan tas med på lasset dersom det ikke medfører flere turer. Tillatelsen gjelder fra 1. juli
og ut 2015 frem til snøen legger seg.

Trase fremgår av kartet:

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag settes følgende vilkår:

• Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen
gyldig.

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og

hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker
• Vedtaket må bringes med under kjøring.

Begrunnelse:
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og
utstyr til dette arbeidet. Det er også behov for å transportere ved. Konsekvensene er relativt små
da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Johan Erik Johansen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV langs traktorvegenlkjøretraseen fra
Kjækan og opp til hytte ved Krisgangvannet. Formålet er transport av ved og
vedlikeholdsmateriell til hytte. Transport av ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke,
men det kan tas med på lasset dersom det ikke medfører flere turer. Tillatelsen gjelder fra 1. juli
og ut 2015 frem til snøen legger seg.

Trase fremgår av kartet:



Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag settes følgende vilkår:

• Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen
gyldig.

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og

hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker
• Vedtaket må bringes med under kjøring.

Begrunnelse.
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og
utstyr til dette arbeidet. Det er også behov for å transportere ved. Konsekvensene er relativt små
da ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

PS 26/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for
transport av vedlikeholdsmateriell til hytte - Eilif Andersen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Eilif Andersen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV eller traktor langs
traktorvegen/kjoretraseen fra Kjækan og opp til hytte i nedre Kvændal. Formålet er transport av



materialer og utstyr til vedlikehold av hytte. Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til
snøen legger seg.

Trase fremgår av kartet:

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjoretøyer i utmark og på islagte
vassdrag settes følgende vilkår:

• Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen
gyldig.

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og

hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker
• Vedtaket må bringes med under kjøring.

Begrunnelse:
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter
traktorveg/kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Eilif Andersen om dispensasjon fra lov om motorferdsel i
utmark. Tillatelsen omfatter inntil 4 turer med en stk. ATV eller traktor langs
traktorvegen/kjøretraseen fra Kjækan og opp til hytte i nedre Kvændal. Formålet er transport av
materialer og utstyr til vedlikehold av hytte. Tillatelsen gjelder fra 1. juli og ut 2015 frem til
snøen legger seg.

Trase fremgår av kartet:



j

—j;- —-—-

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag settes følgende vilkår:

• Det skal føres kjorebok ved at dato inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen
gyldig.

• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å følge lov om niotorferdsel i utmark. Kjøringen skal skje aktsomt og

hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker
• Vedtaket må bringes med under kjøring.

Begrunnelse:
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter
traktorveg/kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

PS 27/15 Klage delingsak 33/14, Eva Borkenhagen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 11.06.2015



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune tar ikke klagen til følge. Avslag på søknad om deling av eiendom gnr/bnr 33/14
med hjemmel i j ordlovens § 12 opprettholdes. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms for endelig
avgjørelse.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tiltak ikke gir ei driftsmessig god løsning.
Eiendommer med vesentlige arealressurser bør ha et bolighus for å kunne sikre lokal eierskap og
ivareta eventuell framtidig drift av eiendommen.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune tar ikke klagen til følge. Avslag på søknad om deling av eiendom gnr/bnr 33/14
med hjemmel i jordiovens § 12 opprettholdes. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms for endelig
avgjørelse.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tiltak ikke gir ei driftsmessig god løsning.
Eiendommer med vesentlige arealressurser bør ha et bolighus for å kunne sikre lokal eierskap og
ivareta eventuell framtidig drift av eiendommen.



PS 28/15 Referatsaker

RS 30/15 1943/8/22-23. Søknad om tillatelse til tiltak. Bygg for
prosessvannsanlegg.

RS 31/15 Søknad om tomt i Sætra boligfelt.

RS 32/15 Boligtomt.

RS 33/15 Søknad om tillatelse til tiltak.1943/12/18

RS 34/15 1943/37/33. Søknad om utslippstillatelse

RS 35/15 1943/22/3. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg/renovering

RS 36/15 1943/35/48. Søknad om tillatelse til tiltak.

RS 37/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/13/153

RS 38/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje

RS 39/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 40/15 Søknad om utslippstillatelse. 1943/12/18

RS 41/15 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 42/15 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri


