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Fylkesmannen 30.01.2019 

1.1 Fylkesmannen var i innspel til oppstart særskilt opptatt av 
omsyn til dyrka mark og at avbøtande tiltak og eventuell 
kompensasjon for tapt jordbruksareal blei vurdert. Det nye 
veganlegget vil omdisponere om lag 41 daa dyrka mark. 
Fylkesmannen kan ikkje sjå at det i plankart eller i føresegn er 
teke omsyn til opparbeiding av dyrka mark som vert 
omdisponert. I planbeskrivinga er det skrevet at det har vore 
dialog med grunneigarar om å finne areal som kan vere egna 
for nydyrking og gjenbruk av landbruksjord, og at Statens 
vegvesen skal forsøke å leggje til rette for gjenvinning av tapt 
dyrka mark i samband med grunnerverv.  
 
Fylkesmannen finner ei slik løysing til å vere lite forpliktande 
og meiner desse areala burde vore avklara i 
reguleringsplanen, slik at ein kan knytte rekkefølgjekrav til 
opparbeiding. 

Det er ønskelig fra Statens vegvesens side å avbøte tapet 
av dyrka mark på en best mulig måte. Det er mange 
hensyn å ta i forbindelse med dette. Miljømessige, 
driftsmessige og økonomiske hensyn må tas overfor hver 
enkelt grunneier og prosjektet i sin helhet. Under 
grunnervervsprosessen vil det ved dialog med hver enkelt 
grunneier bli vurdert tiltak tilpasset deres videre drift. 
Avbøtingstiltak vil hovedsakelig foregå i grunneiers regi. 
Vegvesenet vil stå for nødvendig økonomisk og fysisk 
støtte til disse tiltakene i den grad det er forsvarlig ut ifra 
et samfunnsøkonomisk perspektiv. I videre dialog vil en 
vurdere forskjellige tiltak for den enkelte grunneier. 
Tiltakene kan være: 
- Ikke-dyrkbar jord omdannes til dyrka eller dyrkbar mark 
ved tilføring av jord og god drenering 
- Kvaliteten på dyrka eller dyrkbar jord økes ved tilføring 
av jord 
– Dyrkbar mark dyrkes opp 
- Innmarksbeite og overflatedyrka jord etableres 
 
En utfordring fra vegvesenets side er eierskap til 
potensielle arealer. Vegvesenet har ikke 
ekspropriasjonsrett til å erverve dyrkbare arealer fra 
andre grunneiere. Eventuelle nydyrkingstiltak må foregå 
på ekspropriatens eiendom. Et slikt tiltak må også avtales 
med grunneier særskilt i forkant av vedtatt 
reguleringsplan. For deretter å kunne legge arealene inn 
som rekkefølgebestemmelser i planen. Vegvesenet kan 
ikke gjennomføre tiltak på privatpersoners eiendom uten 
deres tillatelse. Det er fra vegvesenets side ønskelig med 
en helhetlig løsning på vegutbyggingen. Ved å låse seg til 
arealer og tiltak tidlig i denne fasen vil en kunne gå glipp 
av gode løsninger til gode for både grunneiere og 
samfunnet.  
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1.2 Planforslaget legg til rette for ei utviding av eksisterande 

vegfylling i Otra. Utredning om konsekvensar syner at det er 
minimale endringar i flaumhøgder og vassfart av utfyllinga. 
Fylkesmannen legger til grunn at NVE tar stilling til dette 
høve. 

NVE har ikke sendt uttalelse til planforslaget.  

1.3 Den nye vegtraséen kryssar fleire bekkar og vassførekomstar. 
Kvernåni skal kryssast med bru og Fossebrotbekken ser det 
ut til at skal leggast i røyr. Den inste delen av Evja ved 
Åsheimsvegen skal fyllast igjen og det ser ut til at vatnet skal 
gå i røyr under vegen. Det går fram av tabell over innspel til 
YM-plan at kryssingane skal byggjast slik at fiskevandring kan 
bli oppretthaldt og at det skal leggast til rette for etablering 
av kantsone langs rørte vassdrag. Fylkesmannen meiner 
dette er positive signal og vil gi fagleg råd om at dette blir 
teke inn som generelle føresegn for hele planområdet. 

Det er ikke ønskelig å legge inn lovbestemte krav i 
bestemmelsene, ref. pkt. 6.2 i Reguleringsplanveileder, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Aust-Agder 
fylkeskommune, 
kulturminnevern 

30.01.2019 2 Planen kan ikke vedtas før forholdet til automatisk freda 
kulturminne er endelig avklart. Fylkeskommunen avventer 
uttalelsen fra Riksantikvaren før det kan gis en endelig 
uttalelse til planforslaget. 
 
Administrasjonen ber tiltakshaver og Valle kommune sette 
en ny høringsfrist som gir rimelig tid til å ferdigbehandle 
saken. Administrasjonen foreslår at ny høringsfrist settes 
foreløpig til 15. mars 2019. 

 
 
 
 
 
Ny høringsfrist for Aust-Agder fylkeskommune satt til 15. 
mars 2019. Innspill Aust-Agder fylkeskommune, 
kulturminnevern gitt under punkt 12.  

Egil og Tove Hilde 
Åmlid 

29.1.2019 3.1 Ved krysset til øvre Besteland ved ca. 1320 m på austsida av 
vegen har vi ein skogsveg som gjeng ned mot elva . Der må vi 
ha direkte avkjørsel til ny riksveg, fordi driftsvegen ikkje vert 
brøytt. Ellers vert det 200 m brøyting for å komme til vår 
eigedom.  

Det er ikke ønskelig å etablere direkte adkomst på rv. 9, 
når det foreligger løsninger på underordnet vegnett.  
 
Dette er iht. retningslinjer for behandling av avkjørsels- 
og byggegrensesaker vedtatt av Aust-Agder 
fylkeskommune, pkt. 3.4.5 som gir at «Eksisterende 
avkjørsler på strekningen skal om mulig saneres og 
trafikken ledes til felles avkjørsel/underordnet veg.». 
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3.2 Driftsavkjørsel på vest sida av riksveg 9, ved ca. 1650m må 

flyttast nokre meter nord, så heile avkjørsla ligg på vår 
eigedom.  

Her er det tenkt felles avkjørsel og snuplass for 
tømmerbil med naboeiendom og at dette skal ligge i 
grensa mellom eiendommene. 

3.3 Ønsker avkjørsel frå driftsvegen, ca 1750m på austsida, for å 
komme ned på denne delen av teigen. 

Avkjørsel opparbeides fra driftsveg. Tas inn under 
byggeplan.  

3.4 Ved heievegen, ca 2150m har vi i dag ein velteplass/ 
drifteplass for sau, samt samlehage på ca 12x22m som 
forsvinn i dei nye planane dykk har teikna. Det må derfor 
etablerast ein ny tilsvarande plass i same område.  

Opparbeiding av dette tas under byggeplan. Trenger ikke 
eget reguleringsformål. 

3.5 Ferist i starten av heievegen, for å unngå at sau kjem ned på 
veg, men blir leda til ny samlehage. 

Legges til grunn og tas med inn i byggeplan. 

3.6 Må ha driftsavkjørsel til teig ved ca 2550m. Ifølge teikningar 
er det ei brattskråning opp mot teigen. Ønsker at denne 
skråning blir gravd vekk, slik at resterende jorde blir meir 
bruksvennleg. 

For å unngå for mye fylling foreslås driftsavkjørsel ved 
profil 2590. 

3.7 Flytte kommunal snuplass/hammer sør til bjørgi ved ca 3250-
3300m. Dette vart avklart i møte på Helle 9.1-19. 

Ligger nå til grunn for planforslaget 

3.8 Støyskjerming. Ønsker fortsatt dialog om støyskjerming til 
hus. Viser til epost korrespondanse frå Øystein Lien 24.01-19. 
Har tru på at me kan finne ei løysing for begge parter. 

Detaljer ved støyskjerming avklares under byggeplan og 
ved avtale grunnerverv. 

3.9 Dersom drifteveg vert lagt nær riksveg i nokre område, 
ønsker vi ei sperre/rekkverk mellom desse for å unngå at sau 
kjem ut på riksveg ved drift.  

Bortsett fra området ved feundergang vil det ikke være 
naturlig å gjerde mellom ny riksveg og driftsvegen. En 
evt. fare med sau som kommer over på riksvegen under 
drifting langs driftsvegen bør evt. løses med fareskilt på 
riksvegen i den perioden dette foregår.  

Helge Rødland 27.01.2019 

4 Det foreliggende alternativet - med et betydelig høyere 
støynivå - vil medføre en så klar verdiforringelse både av 
bruksverdi og salgsverdi at vi ber om 
innløsning/ekspropriasjon av hytten. 

Ved oppstart ga eieren motsatt signal og ønsket å bli 
spart. Støynivå vil øke som påpekt, men ikke slik at det gir 
en ubetinga rett til innløsing. Det er planlagt adkomst til 
hytta og det er mulig å støyskjerme i tråd med gjeldende 
regelverk.  

Arne Holskog 11.01.2019 
5.1 Spørsmål til lydisolering av setedalsv 3175. 

 
Alle boliger og fritidsboliger som får støynivå over det 
tillatte vil få tilbud om skjerming i tråd med gjeldende 
regelverk.  
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5.2 Spørsmål til hva som er gjort i plansammenheng med 

eiendom 70/37 og 70/24. 
Eiere er varslet om planarbeid på lik linje med de øvrige i 
planområdet. 

5.3 Rystelsesmåler på huset der jeg bor under hele 
anleggsperioden. Er det mulig å bo i dette huset under 
anleggsarbeide?  

Det er ikke noe som skal tilsi at det ikke er mulig å bo i 
boligen under anleggsperioden. Rystelsesmåler vil bli 
plassert på et utvalg av boliger som ligger nærmest 
sprengningsstedet. 

5.4 Og der vil sikkert dukke opp uforutsette ting under 
utbygginga og jeg må ha muligheter til å ta opp dette 
underveis. 

Dersom det dukker opp uforutsette ting under 
utbyggingen, avklares dette med de berørte og det 
utarbeides tilleggsavtaler. 

5.5 Ønsker å sikre ny bygning for lagring før bygninger rives.  Tas opp i grunnervervet som kommer. 
5.6 Han som skal ha med innløsinga av bygning og grunn her må 

ha de nødvendige fullmakter hvis det skal være noe vits i å 
forhandle. 

De som forhandler har fullmakt til dette. 

Arne G. Helle 14.01.2019 6 Tenke litt på når den gamle R-9 kommer litt ned på jorde 
forbi meg,må det legges nye rør som tar vannet som kommer 
ovan for vegen. Men visst det ikkje er nødvendigt å ta det 
gjennom vegen, kunne kanskje det vannet heller gå ovanfor 
vegen,og nordover. Men eg må ha ei drenering nedover 
langs vegen til Straume, for eg er redd det kan bli endå meir 
fuktigt i sørenden av jordet enn det er no. So det må eg ha 
skrifteleg at eg må ha ei drenering ned over langs 
Straumsvegen. Men det er vel rom å komme til einigheit med 
ting som dukker opp,og løyse det på ein fornuftige måte. 

Detaljer for omlegging av eksisterende veg må utarbeides 
under byggeplan. Avtale om nødvendig drenering kan tas 
inn i avtale om avståelse av grunn (grunnerverv). 

Gunnar Stubseid 03.01.2019 7.1 Grenda må få nytt namneskilt med det rettvise namnet 
HEDDI.Den gamle vegen gjennom Helle blir etter kvart 
kommunal veg, og bør få namnet HEDDISVEGEN. Adressene 
må endrast i samsvar med dette (ikkje Setesdalsvegen som 
det er i dag). 

Stedsnavn er ikke en del av denne reguleringsplanen. 
Kommunen bestemmer selv hvilket navn den kommunale 
vegen skal ha. 

7.2 Det er teikna inn snuplass sør for 
Fossbrotbekken/Lundebekken (SKV28). Denne snuplassen 
bør kunne leggjast lenger sør, t d ved eksisterande innkøyring 
til driftsbygning/skogsbilveg, slik at ikkje kulturlandskapet 
mot freda loft blir endra. Slik dette er teikna inn vil det gripe 
unødvendig inn i dyrka mark.  

Ligger nå til grunn for planforslaget 
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7.3 Vi vil heller ikkje godta to meter høge støyvollar på nord- og 

sørsida (#B2 og #B3) av denne snuplassen, slik det er teikna 
inn i planutkastet. Dette vil skjemme innsyn frå vegen til det 
vakre bygnings- og kulturlandskapet på Helle. 

Støyvollene er tatt inn for å få ned støynivået for 
bebyggelse på vestsiden av riksveg. Støyvollene vil som 
påpekt gi redusert utsikt fra vegen, men de vil også gi 
nødvendig støyskjerming. Støyvollene opprettholdes i 
planforslaget, men detaljer for støyskjerming vil kunne 
avtales under byggeplan. 

7.4 Det er ikkje teikna inn tilknytingsveg frå avkøyring på RV9 til 
Odden (70/1). Denne vegen bør gå der ungdomshuset no 
ligg, for etter det vi kan sjå av planutkastet er det ikkje 
nok/svært liten plass der vegen no ligg mellom huset og 
nyvegen. Her må ein hugse på at utgangsdøra frå 
ungdomshuset går mot vest og tar plass, noko som ikkje kjem 
fram på teikningane. Det bør byggjast ein vegstubb som går 
beint fram mot sør frå krysset som svingar ned til 
campingplassen (SKV19), og må knytast til eksisterande veg 
som går til Odden (og til bustadhus og andre eigedomar). 
Alternativ trasé for denne tilknytingsvegen er på austsida av 
ungdomshuset, noko som vil føre til at dyrka mark blir 
øydelagt.  

Avkjøring til Odden blir lagt ut fra veg som går inn til 
campingplassen og føres derfra inn på eksisterende veg 
forbi det gamle ungdomshuset. 

7.5 Eigaren av ungdomshuset, Jan Kåre Helle, ynskjer at Statens 
Vegvesen løyser inn bygningen. Den kan monterast ned 
(bygningen er lafta), og Vegvesenet kan tilby huset til 
Setesdalsmuseet, som kan setje det opp på Bjugsbakk på 
Rysstad. Huset er kulturhistorisk viktig og bør takast vare på 
(100 år i 2019?). 

Utbygger har foreløpig ingen planer om å løse inn dette 
ungdomshuset. 

7.6 Minnesteinen over Håvår Heddi kan flyttast til høveleg plass i 
krysset (der Håvår Heddi budde). 

Kulturminne som saksbehandles av Aust-Agder 
fylkeskommune. 

7.7 Det er i dag tre busshaldeplassar (merka med buss-stopp-
skilt) på Helle. Vi har merka oss at det i det nye planutkastet 
er lagt opp til berre ein i kvar køyreretning (SKH4 og SKH3). 
Dersom dette blir den endelege løysinga bør det kome 
venteskur (NB: den tradisjonelle lafta typen!) for båe 
køyreretningane ettersom dei nye buss-stoppa ligg nokså 
langt frå kvarandre. Det bør også leggjast til rette for 

Det er per dags dato ikke bestilt venteskur eller 
parkeringsplasser for strekningen.  
 
Det er lagt inn mulighet for etablering av venteskur det 
skulle være midler for dette under bygging. Det er ikke 
lagt inn arealer til parkeringsplasser i planen.  
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parkering i området, ettersom talet på busshaldeplassar blir 
redusert til berre ein, og det blir lengre avstand for dei fleste 
fastbuande til offentleg transport. 

7.8 Bnr 1 og bnr 2 har felles tømmerveg og opplagsplass for 
tømmer ved Raudevjedalen (innteikna som BAA/L). Tilknyting 
til eksisterande driftevegar, opplagsplass og tilrettelegging 
for henting av tømmer ser greitt ut i planen. 

 

7.9 Vi viser elles til tidlegare innsende merknader.  
Gunnar Stubseid 02.01.2019 8.1 Hei, eg vil gjerne få tilsendt kart for reguleringsplanen RV9 

Besteland – Helle på papir i posten.  
Kart ble tilsendt i posten slik som ønsket. 

Rune og Elisabeth 
Gunnerød 

26.12.2018 9.1 Kartlegging av bygningar i forkant av anleggsgjennomføring 
På eigedomen står det i dag ei hytte bygd i 1980, anneks 
bygd i 2013 og anneks ferdigstilt juni 2018. Sistnete bygg vil 
ligge tett opptil ny trase for rv. 9. I våre merknader til varsel 
om planoppstart, la vi ved tegninger av annekset, men kan 
ikke se at dette er vist på reguleringsplankart og andre 
tegninger. Vi legger derfor ved tegninger av det nyeste 
annekset igjen. Alle bygninger er fundamentert med pilarer 
på fjell. 
Byggene må kartlegges i forkant av anleggsgjennomføringen 
da det skal sprenges tett opp til bygningsmassen. 
I vedlegg 10.10. «Oppsummering av innspill til oppstart 
reguleringsplan rv. 9 Besteland-Hele» er det kvittert ut at 
bygninger på vår eiendom skal kartlegges i byggeplan-fasen. 
Vi ber om at vi blir varslet om dette i god tid slik at vi kan 
være tilstede under kartleggingen. 

I forkant av entreprise vil bygningene på denne 
eiendommen  bli kartlagt sammen med øvrige 
boliger/hytter som ligger nært opp til områder med 
sprengningsarbeid. Varsel om kartlegging vil bli sendt ut 
og eiere kontaktet for befaring. 
 
I prosjekteringsfasen (byggeplan) vil anneks som ikke står 
på kart bli målt inn. 
 
  

9.2 Brønn 
Det ble boret etter vann og etablert vannpost på hyttevegg i 
2015. Brønnen ligger rett ved bod på vestsiden av hytta og 
vannpost er montert på denne boden. 
På grunn av sprengningsarbeider tett på hytta må det gjøres 
en kartlegging/vurdering av brønnen, og hvordan denne skal 
hensyntas i anleggsgjennomføringen for å unngå skader på 
elektrisk pumpe og brønnens tilstand. 

 
Befaring på eiendommen vil bli avtalt i forbindelse med 
kartlegging av omtalte forhold. 
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I vedlegg 10.10. «Oppsummering av innspill til oppstart 
reguleringsplan rv. 9 Besteland-Hele» er det kvittert ut at 
brønnen på vår eiendom skal kartlegges i byggeplan-fasen. Vi 
ber om at vi blir varslet om dette i god tid slik at vi kan være 
tilstede under kartleggingen. 

9.3 Støy 
Det er utarbeidet støysonekart for eksisterende situasjon og 
framtidig situasjon med framskrevet trafikk i 2038. Vi viser til 
tegning X107 og X207. Tegning X107 viser dagens situasjon 
og vestre del av eiendommen ligger i gul sone 55dB-65dB. 
Tegning X207 viser framtidig situasjon hvor ny rv. 9 er flyttet 
betraktelig mot vår eiendom. Beregninger av framtidig 
situasjon viser at gul støysone vil dekke en betraktelig større 
andel av vår eiendom samt hytta m/terasse og anneks lengst 
vest. 
Vi viser i denne forbindelse til reguleringsbestemmelsenes 
pkt 2. Fellesbestemmelser for hele planområdet og pkt 2.6 
Støy (§ 12-7 nr. 3) der det står: 
«For eiendommer som får ekvivalent støynivå over Lden 55 
dBA utenfor bolig, skal skjermet uteplass og/eller fasadetiltak 
vurderes» 
 
Sett i lys av dette stiller vi oss undrende til kap 8.13.1 
Støyberegning av fremtidig situasjon i planbeskrivelsen. Her 
er det ramset opp boliger og fritidsboliger med gitte gnr/bnr 
som ligger i rød og gul støysone, og som vil få tilbud om 
lokale støyskjermingstiltak ved utbygging. Vår eiendom 
gnr/bnr 70/40 er ikke nevnt. 
 
Vi ber om at Statens vegvesen følger opp 
reguleringsbestemmelsenes pkt 2.6 og vurderer lokale 
støyskjermingstiltak for vår eiendom gnr/bnr 70/40. Dette 
mener vi kan utføres som voll langs ny rv. 9 (spesielt for 
lydinnfall fra syd) eller som lokal støyskjerm på vår eiendom. 

Det bekreftes at eiendommen selvsagt blir betraktet på 
lik linje med de øvrige eiendommer vedr. støyskjerming. 
Dersom eiendommen er over grensene for støyskjerming 
vil det bli gitt tilbud i tråd med gjeldende regelverk. 
Planbeskrivelse revidert etter innspill. 
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9.4 Informasjon 

Vi forutsetter god informasjon fra Statens vegvesen i 
detaljreguleringsarbeidet gjennom åpne møter/åpne 
kontordager.  

 

Arne Holskog 19.12.2018 10.1 Ønsker å få tid til å skaffe seg nye lokaler ved kjøp av 
bygninger for lagring og bo. Ønsker snarlig avklaring.   

Dette vil være en prioritert sak så snart det foreligger 
gyldig reguleringsvedtak og bevilgning. 

10.2 Internett, fiber, kabel og vanntilførsel må ivaretas til Helle 
camping under bygging. Må ikke gå ut over driften for folk og 
dyr.   

Dette vil være en del av arbeidet under byggeplan. 

10.3 Avkjørsel til setesdalsvn. 3166 og dette jordet som ligger ned 
til elva må etableres. Kanskje en ide og ha denne avkjørselen 
langs vannet opp til helle camping? 

I forslag til reguleringsplan er det foreslått avkjørsel fra 
den nye vegen ved profil 3730. Avkjørsel er lagt til 
eiendomsgrense og vil bli delt med naboeiendom.  
 
Eventuell samling av avkjørsel med Helle camping kan tas 
med inn i dialog under grunnerverv.  

10.4 Støytiltak for bolig setesdalsveien 3175 mtp. Fra ny veg med 
80 km sone og som ligger så mye lavere.  

Dersom boligen får støy over grensene for støyskjerming 
vil det bli gitt tilbud i tråd med gjeldende regelverk. 

10.5 Holder og på med noe nydyrking lengre syd på helle. Vil 
gjerne ha all den jord og masse som kan brukes der til det 
prosjektet ut dit.  

Tas med i avtale for grunnerverv. 

Tor Espen Helle 22.01.2019 11 Eg håpar me kan jere eit samarbeid der me bruke 
eksisterande rv. 9 så langt det let seg jere som gång og 
sykkelveg. og att ny rv. 9 kjeme lengre inn mot skogen. og 
ikkje ut på det nydyrka jordet. Og att me eventuelt teke ei 
befaring på det i hop. 

Dette er en merknad som går på føring av rv.9 på 
nordsida av det som nå reguleres. Dette må det tas 
stilling til når det skal bygges gang- og sykkeltrase mot 
Rysstad. 

Aust-Agder 
fylkeskommune, 
kulturminnevern 

14.03.2019 12.1 Norsk maritimt museum har ikke noen merknader til 
reguleringsplanen for Rv. 9 parsellen Besteland – Helle. De 
har gjennomført registreringer i planområdet og kom til at 
det ikke var noen konfliktpotensial mht. kulturminner under 
vann, jf. registreringsrapport av 26.06.2018 og uttalelse til 
fylkeskommunen per epost 4.2.2019. 

Skrevet inn i planbeskrivelse.  

12.2 Aust-Agder fylkeskommune anser undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 som oppfylt for planområdet. 
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12.3 Automatisk freda kulturminne id: 243069 som er i konflikt 

med planen er frigitt med vilkår om utgraving. 
Riksantikvarens merknader bes innarbeides i 
reguleringsdokumentene. Hvis Valle kommune ikke tar 
Riksantikvarens merknader til følge, kan denne uttalelse 
anses som en innsigelse til planforslaget. 

Innarbeidet i reguleringsplandokumenter.  

12.4 Administrasjonen ber om at det tas inn en bestemmelse om 
oppsetting av midlertidige anleggsgjerder for å sikre at 
arealer utenfor planen med potensial for uregistrerte 
kulturminner ikke blir berørt av tiltaket, og at kulturminner 
som tangerer plangrensen sikres i anleggsfasen. 

Innarbeidet i reguleringsplandokumenter. 

12.5 Administrasjonen ber om at to bygninger nord for Kvinnåne 
sikres i plankart med tilhørende bestemmelse. 

Innarbeidet i reguleringsplandokumenter. 

12.6 Administrasjonen foreslår at reist stein, id: 41818 ved 
Rishaug tas vare på og settes opp igjen, i et samarbeid 
mellom Statens vegvesen, Setesdalsmuseet og Aust-Agder 
fylkeskommune. 

Innarbeidet i reguleringsplandokumenter. 

12.7 Administrasjonen ber om at planbeskrivelsen oppdateres i 
forhold til omtalte kulturminneverdier og sikring av 
kulturminner i anleggsfasen. 

Innarbeidet i reguleringsplandokumenter. 

 


