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X 	Direktoratet for 

m ineralforvaitning 
med Bergmesteren for Svalbard 

Postboks 3021 Lade 
7441 Trondheim 

Soknad om driftskonsesjon 
(Se mineralloven kap. 8 og § 1-8 i forskrift til mineralloven) 

1. Opplysninger om soker (som har utvinningsrett til forekomsten) 

Sokers navn eller bedriftens navn 	 organisasjonsnummer (9 siffer 

Feiring Bruk 	 1943142947 

Adresse 	 Postnr. 	 Sted 

Pb 394 	 1471 	Lorenskog 
Telefon 	 Mobiltelefon 	 e-post 

67916060 	 93042830 	 a1fredfeiringbruk.no 

2. Opplysninger om omrÆdet det sokes om - konsesjonsomrªdet 

Navn pd omrAdet 	 Berorte gArds- og bruksnummer 	Kommune 

Hobo! Pukkverk 	55/2, 55/10,55/11, 55/13, 57/8Hobo1 
Anslag berłrt area! (daa) Anslag totalvolum (m3) Forventet Arlig uttak (m3) 

300 	 2.000.000 	 75000 

2.1 Tilhorer forekomsten mineralkategorien grunneiers mineraler? 	Jafi Nei 0 
2.1 .1 Drives det pd forekomsten i dag? 	 JaG Nei 0 

2.2 Ti!hłrer forekomsten mineralkategorien statens mineraler? 	 JaO Nei fi 
2.2.1 Drives det pd forekomsten i dag? 	 JaO Nei 0 
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Beskrivelse av forekomsten (type rªstoff, kvalitetsvurdering og formAl for anvendelse av 
rAstoffet). 

Forekomsten er kiassifisert pA kommunalt nivA som: Meget viktig 

Hovedbergarten bestAr av amfibolittiske gneis og gabbro med betydelige variasjoner i 
bergartene mot łst. 

Pukkverket dekker etterspłrselen etter stein tit byggevirksonihet i om.rAdet bAde kommunalt, 
fylkeskommunalt, statlig og det private markedet. 

Gjermomsnittlig kulemłlleverdi av fraksjon 11,2-16 mm er 

3. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.) 

3.1 Er omrAdet avsatt tit omrAde for rAstoffutvinning i kommuneplanens arealde!? Ja fi NeiO 

3.2 Finnes det en godkjent reguleringsp!an for konsesjonsomrAdet? 	 Jafi Nei 0 
Hvis ja: 

3.2.1 Oppgi navn pd planen og vedtaksdato: 
Rcgulcringsplan for Hobol Pukkverk, vcdtatt 17.03.2003. 

Hvis nei: 
3.2.2 Er det varsiet oppstart av reguleringsplanarbeid for omrAdet? Ja 0 Nei 0 
3.2.3 Er det gitt dispensasjon fra pbl. for omrAdet? 	 Ja 0 NeiO 

4. Obligatoriske vedlegg til słknaden (Se kommentarer side 1-2) 

4.1 Dokumentasjon av utvinningsrett ti! forekomsten. 
4.1.1 For grunneiers mineraler: 	Kopi av signert grunneieravtale 
4.1 .2 For statens mineraler: 	Oppgi rettighetsnummerct(ene) 

4.2 4.2.1 Oversiktskart - utsnitt av kart (M 1: 50 000) som viser beliggenhet. 
4.2.2 Kart som viser konsesjonsomrAdet 

4.3 Beskrive!se av driflsorganisasjon for uttaket (inkludert en kort firmapresentasjon) 

4.4 Utkast ti! drifisplan (inkludert avslutningsp!an). 

Leiv Eirikssons vei 39, Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim - Telefon +47 73 9040 50� Telefaks +47 73 92 14 80 
E-post: mall@dirmrn.no  - www.dirmin.no  - Giro: 7694.05.05883 Swift: DNBANOKK� IBAN: N05376940505883 

Org.nr. NO 974 760 282� Svalbardkontor: Telefon: +47 79 02 12 92 



Versjon 3 	 revidert 15.4.2013 

4.5 4.5.1 For nye uttak: 	 Driftsbudsjett for uttaket for de 3 fłrste driftsâr. 
4.5.2 Igangvrende uttak: 	 Godkjent Arsregnskap for siste to Ær. 

4.6 Dokumentasjon av bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen. 

4.7 Forsiag til łkonomisk sikkerhet for garanti og oppryddingstiltak etter drift. 

4.8 Adresseliste over naboer / sr!ig berorte parter. 

4.9 Dokumentasjon pa at behandlingsgebyret er betalt. 
Kontonummer: 7694.05.05 883 
Gebyret er kr. 10.000. 
Dersom soknaden gje!der uttak som krever konsekvensutredning etterforskrift om 
konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr 855), er gebyret kr. 20.000. 

Merk innbetalingen med "Driftskonsesjon" og hvem som soker, se pkt. 1. 

5. Eventuelle tilleggsopplysninger 
Direktoratet for mineralforvaitning kan kreveflere opplysninger dersom man JInner det 
nadvendig for behandling av soknaden. 

Sted Larenskog 	 flth 	/ll- ZoJLt 

Ilndei 
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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard
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1. Tiltaket 
 
Hobøl Pukkverk er et etablert uttak som har vært i kontinuerlig drift siden 1973. 
Eksisterende uttak ligger på eiendommen Gnr. 55 Bnr. 2, 10, 11 som eies av Solveig J. og 
Arne Normann Helgestad og på eiendommen Gnr. 57 Bnr.1 som eies av Hans Hoff. 
 
Det er store variasjoner i bergartssammensetningen innen forekomsten. I nordre del av 
forekomstområdet bestod bergarten av gabbro. Denne er for det meste utdrevet, og etter 
at vi har beveget oss syd- og østover - i driftsfase 1 og 2 - består forekomsten 
hovedsakelig av amfibolitittiske gneiser som også omtales som bånd- og øyegneis. 
 
I driftsfase 1 og 2, er fjellet meget oppsprukket, med hovedsprekkeretning og -plan på 
som gjør at vi har endret sprengningsretning fra nord-nordøst til syd-sydvest. 
 
Bergarten knuses til fraksjoner for ubunden bruk i veikropp og oppbygning av tomter, 
samt til tilslag for betong. 
 
Typiske mekaniske verdier for denne forekomsten er: 
LA < 30 
MD < 15 
 
Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets plassering, målestokk 1:50000 

 
2. Tiltakshaver 
 

Tiltakshaver er AS Feiring Bruk. AS Feiring Bruk har hovedkontor på Lørenskog. 
Bedriften har ca. 190 ansatte og er en av de største norske innenlands aktørene innen 
pukk og grus, og produserer ca. 5-6 millioner tonn per år. Utover pukk- og 
grusvirksomheten, driver firmaet også asfaltproduksjon fra sitt nye verk på Lørenskog 
og en rekke massedeponier for rene og lett forurensede gravemasser fra Oslo-regionen. 
I tillegg er det etablert et landsdekkende firma for prosjektering og salg av geosynteter 
fra Europas ledende produsenter. 
 
Feiring Bruks 11 stasjonære anlegg ligger på Østlandet i en akse fra Eidsvoll til Hobøl, 
med hovedanlegget på Lørenskog. På disse anleggene produseres knuste pukk- og 
grusmasser for bygg, anlegg, vei og bane og som tilslag for asfalt og betong. Firmaet 
har også etablert et eget tørke- og sikteanlegg for strøsand til flyplasser. 
 
Feiring Bruk driver også mobil knuse- og siktevirksomhet med et 20-talls enheter, som 
entreprenør for store og små byggeplasser.  

 
3. Areal 
 

Totalt uttaksareal for pukkverk er på ca. 166 daa. Hver av fasene har følgende 
uttaksareal: 
 
Fase 1 er på 40 daa 
Fase 2 er på 80 daa 
Fase 3 er på 57 daa 
Fase 4 er på 41 daa 
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Se vedlegg 2: Horisontalkart over areal og faser (L-15022-101) 
 

4. Offentlige planer 
 

Hobøl pukkverk ligger inne i kommuneplan for Hobøl 2007-2018. Det foreligger 
godkjent reguleringsplan for Hobøl Pukkverk, vedtatt 15.01.9192 og utvidelse mot syd 
fra den 17.03.2003. 
Det foreligger en tidligere godkjent driftsplan for Hobøl Pukkverk datert 30.09.2003. 
 

 
5. Beskrivelse av driften, kommentarer til kart og profiler 

 
5.1 Driveretning/uttaksretning/uttaksmønster 
 
Drivretningen i fase 1 med bunn kote 108 er nord-nordøst frem til deponiområder 
med uttaksgrensen som østlig avgrensning. 
I fase 2 skal det drives en synk ned til kote 88 i sydlig del av bruddet, hvor fremtidig 
driveretning blir som i fase 1. 
I fase 3 skal det drives mot nordøst ned til en bunnkote på 95 (i den vestlige delen av 
fasen), mens den gjenstående fjellknaus ved nåværende ekspedisjon/vekt tas ned til 
kote 105. 
Fase 4 er avslutningsfasen, hvor brakker og vekt flyttes, før området tas ned til kote 95. 
 
Uttaket vil kunne foregå i flere av fasene samtidig. 
 
Se vedlegg 3-6 og 8-10: Horisontalkart for fase 1-4 (L-15022-102, 103, 104 og 105) og snitt (L-
15022-201, 202 og 203) 
 
Uttaksvolum – tidsramme  
 
Uttaksvolumet varierer fra år til år avhengig av markedet. De neste årene forventer vi 
et gjennomsnittlig uttak på ca. 200 000 fm3 i året. Med et totalt volum på ca. 2 820 000 
m3 kan man anslå at driftstiden vil være på ca. 14 år.  
 
I fase 1 gjenstår ca. 335 000 fm3.  
Fase 2 inneholder et volum på ca. 1 335 000 fm3.  
Fase 3 inneholder et volum på 835 000 fm3 
Fase 4 inneholder et volum på 315 000 fm3 

 
Pallhøyder 
Pallhøydene er på 10 m. Dagens uttak består av én pallehøyde, men i fase 2 vil det bli 
to pallehøyder. Hyllebredden vil være på 8 m, med veggvinkel på 51 grader. 
 
Bruddkantene skal sikres ved arbeidsrensk og blokkstein. 

 
Lagring 
Lagring av ferdigvare skjer i nær tilknytning til produksjonen i driftsområdet. 

 
Driftsveier 
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Atkomst til dagens uttak skjer via etablert driftsvei som går fra FV362 i nord, forbi 
vekt-/ekspedisjonsområdet og følger eiendomsgrensene på utsiden av det eksisterende 
lagringsområdet på nordvestsiden.  

 
5.2 Avdekningsmasser 

 
Avdekningsmasser skal tas av og legges i deponi og skjermingsvoller, for senere å 
brukes til istandsetting av uttaket. Det legges også til rette for deponi av 
avdekningsmasser og lager av ferdigvare inne i uttaket.  
 
5.3 Tekniske innretninger og byggverk i uttaket 

 
Nåværende tekniske innretninger og byggverk i uttaket er pukkverk, vekt og kontor, 
Alle tekniske innretninger og byggverk skal fjernes etter avsluttet uttak.  
 
5.4 Overvann/avrenning 
 
Det undersprenges med minimum 1 meter i hele bruddet, for å skape et stort 
fordrøyningsbasseng. 
 
I driftsfasen drives det med fall ut av uttaket mot nordøst, og senere også mot sydvest. 
Det er avrenning ut av uttaket mot nordøst i deponiområde, og her vil det også bli 
etablert et sedimentasjonsbasseng. 
 
I den sydvestlige delen av bruddet, vil det også bli etablert et sedimentasjonsbasseng 
hvor vi kan lede overvann gjennom et borhull ut til skjermingsbelte i den sørvestre 
delen av uttaket. Utløpet knyttes til bekken lenger sør, som fører vannet ut av området. 
 
Ved å gjøre en undersprengning på endelig bunnivå, slik at en oppnår en helning mot 
sørvest, så vil utløpet ut til skjermingsbeltet fungere som en permanent løsning for 
drenering av overflatevann etter avsluttet uttak. 

 
5.5 Skjerming mot støy, støv og innsyn 
 
Støy fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. 
Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9. 
Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7. 

 
Knuseverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe 
støvmengden under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning eller andre 
metoder. Åpne lager av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig 
utsatt for vind som kan gi støvflukt. I tørre perioder skal det vannes eller benyttes andre 
metoder for å unngå støvflukt. 

 
Uttaksområdet vurderes å ha en svært god plassering i forhold til omgivelser og blir 
gjennom alle fasene godt skjermet i forhold til bebyggelse. Avstand til nærmeste 
bebyggelse er 425 m, og det er blitt foretatt støyberegninger som viser at vi holder oss 
innenfor støygrensene for den nærmeste bebyggelsen. 
 
5.6 Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet 



 

 

 6 

 
Transport til og fra pukkverket foregår med utkjørsel til Fv 209, hvor trafikken videre 
kan fordeles enten sydvestover til Fv 120 eller nordøstover til Fv 128. 
 
5.7 Ivaretagelse av naturmangfold 
 
Området er drevet ut til tiltaksgrensen for uttak både i gammel og ny 
regulering – allerede før vi søkte om driftskonsesjon i 2014. Det er derfor 
lite relevant å vurdere ivaretagelse av naturmangfold i et aktivt brudd hvor 
uttak av fjell foregår i allerede åpnede arealer og i dybden. Det er med 
andre ord intet naturlig terreng og natur som gjenstår innenfor 
uttaksgrensene.  
 
Vi kan heller ikke finne noen registreringer i nærområdet som man bør ta 
ekstra hensyn til, bortsett fra en ask som står i den sydøstlige 
skjermingssonen. 
 
5.8 Tiltak mot erosjon og frostsprengning fra overflatevann 

 
Det er ingen bekker eller overflatevann som renner inn i bruddet, og vi har ingen 
erfaring med at erosjon eller frostsprengning har vært et problem i de årene vi har 
drevet. 
 
5.9 Avslutning og istandsetting av avsluttet tiltak 
 
Istandsetting av uttaket skjer i form av mottak av gravemasser, samt ved oppfylling 
med egen overskuddsmasse. Dette skal skje fortløpende og pt er det området som er 
merket DEPONI i karttegningene, delvis oppfylt. 
 
I henhold til reguleringsplanen, så skal det være et skjermingsbelte på vestsiden av 
uttaket, som skal gi en permanent vegetasjonsbevokst overgangssone mellom avslutta 
uttak og kollen i vest med Kongehulen. Kongehulen med omkringliggende areal er 
regulert til spesialområde bevaring.  
 
Ved istandsetting av avslutta uttak har man tidligere planlagt å ta ned skjermingsbelte 1, 
men dette er skrinlagt pga. bergtekniske utfordringer med sprekkeretninger og slepper 
som kan skape utglidning av blokker. 
 
Hvordan en behandler bunnen i det avslutta uttaket er avhengig av hva arealene skal 
benyttes til i fremtiden. Dersom området ikke skal benyttes til spesielle formål, skal 
bruddet fylles opp ved hjelp av vrakmasser og innkjørte gravemasser, og ved en 
arrondering, tilsåing og beplantning med stedegne arter, skal det skapes et naturlig 
terreng med åser og daler. 
 
Se vedlegg 7, 11-13: Horisontalkart for istandsettingsplan (L-15022 – 106) og snitt (L-15022-
210, 211 og 212) 
 
Innretninger og byggverk knyttet til driften fjernes ved avslutta uttak. Bygninger som 
skal anvendes som en del av etterbruken kan bli stående.  
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Istandsetting av uttakets permanente ytterkanter gjøres fortløpende. Der permanent 
bruddkant er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang 
mellom avslutta uttak og eksisterende terreng. Skråningen får maks. helning 1:2.  
 
5.10 Sikring av uttaket 

 
Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig sikring av uttaket i driftsperioden. Bruddkanten 
skal til enhver tid være forsvarlig sikret med voller/midlertidig anleggsgjerde og skiltet, jf. 
mineralloven § 49. I tillegg er adgang til anlegget regulert med en låsbar bom. 
 
Bom og evt. midlertidig gjerde fjernes når bruddet blir fylt opp av masser. 

 
 
6 Bestemmelser knyttet til driften i uttaket 
 

Reguleringsbestemmelser knyttet til driftstid gjør at sprengning skal bare skje mandag-
fredag kl 0700-1600, og drift av grovknuser skal bare skje mandag-fredag mellom kl 
0700 og 1800. 
  

 
7 Avtaler og rettigheter 

 
Den 7. februar 1983 ble det av Landbruksdepartementet gitt konsesjon til 
Feiring Bruk AS på feste av tomt nr.3 og et tilleggsareal på ca. 30 daa. av 
Gnr.55 Bnr.2. Den 21. september 1988 ble det gitt tillatelse til 
omdisponering av ca. 90 daa skogsmark fra eiendommen Skjolden, 
Gnr.57 Bnr.1.   
 
Reguleringsplan for eksisterende uttak ble godkjent i kommunestyret i 
Hobøl kommune 22.06.92.  
 
Forslag til korreksjon av vedtatte reguleringsplan ble fremmet av Feiring 
Bruk As 09.09.94.  
 
Reguleringsplan for utvidelse av Hobøl Pukkverk ble sluttbehandlet og 
vedtatt av kommunestyret i Hobøl kommune 17.03.03. 
 
Utslippstillatelse for Hobøl Pukkverk ble gitt av Fylkesmannens 
miljøvernavdeling 09.11.95. Utslippstillatelsen ble gitt på grunnlag av 
søknad av 10.09.93. Utslippstillatelsen ble gitt på visse vilkår, og med 
gyldighet fra 01.12.95. 
 
20.12.1999 gjorde Feiring Bruk As en tilleggsavtale med eierne av Gnr. 55 
Bnr.10,2 og 11, Solveig Jorunn Helgestad og Arne Helgestad. Avtalen 
utvider festeforholdet til å gjelde i 30 år fra 1. januar 2000.  
 
I tillegg har Feiring Bruk As en avtale med Hans Hoff som grunneier og 
hjemmelsinnehaver til eiendommen Gnr.57 Bnr.1. Grunneier gir i avtalen 
Feiring Bruk As rett til uttak av de steinforekomster som finnes på 
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nærmere anvist område på ca. 90 daa. av eiendommen Gnr.57 Bnr.1 i 
Hobøl Kommune.   
 
 
 
 

8 Vedlegg 
 
1: Oversiktskart 
2: Horisontalkart for areal og faser (L-15022-101) 
3: Horisontalkart for fase 1 (L-15022-102) 
4: Horisontalkart for fase 2 (L-15022-103) 
5: Horisontalkart for fase 3 (L-15022-104) 
6: Horisontalkart for fase 4 (L-15022-105) 
7: Horisontalkart for istandsetting (L-15022-106) 
8: Snitt over faseplanene (A-E) (L-15022-201) 
9: Snitt over faseplanene (F-J) (L-15022-202) 
10: Snitt over faseplanene (K-N) (L-15022-203) 
11: Snitt over istandsettingsplanen (A-E) (L-15022-210) 
12: Snitt over istandsettingsplanen (F-J) (L-15022-211) 
13: Snitt over istandsettingsplanen (K-N) (L-15022-212) 
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Reguleringsbestemmelser Hobol Pukkverk 	Revidert i henhold til politisk vedtak av 19.0303 

Inniedning 

Disse bestemmelsene gelder for omrädet som i reguleringsplanen er vist innenfor planavgrensningen. 

Denne reguleringsplan og tilharende bestemmelser gjelder foran kommunedelpian og 
kommuneplanbestemmelser. 

PlanomrÆdet reguleres til folgende formal: 

Spesialomrade 
- 	Massetak 
- 	Skjermingsbelte 1 
- 	Skjermingsbelte 2 
- 	Bevaring 

1. Plankrav 

1.1. Det skal utarbeides driftsplan som viser uttak og fortlopende istandsetting av uttaksomradet. 
Drifisplanen skal vise driftsretninger og etappeinndeling. 

1.2 Bergvesenet skal godkjenne drifisplanen og fore tilsyn med driften. 

1.3 Driftsplanen skal godkjennes av hovedutvalget for nring og miljo. 

1.4 FIoveduta1get ber om at plassering av grovknuser blir til minst mulig ulempe for nrmiljoet med hensyn til 
stov oil stay. 

2. Spesialomrªder 

2.1. Spesialomrade massetak 
Yttergrense for uttak skal folge formalsgrensa. Uttaket skal skje i henhold til driftsplan godkjent av Bergesenet 
Uttaket kan skje ned til kote 88 i etappe 1 og i nordre del av etappe 4. Uttaket kan skje ned til kote 87 i etappe 2 
og i midtre del av etappe 4. Uttaket kan skje ned til kote 86 i etappe 3 og i sondre del av etappe 4. 

Det skal sikres avrenningsmuligheter fra sorvestre hjornet av uttaksomrªdet. Avrenning sikres ved at det 
sprenges en tunnel gjennom skjermingsbelte fra laveste punkt i bunn uttak og Ut pa eksisterende terreng. 
I omràdet for avrenning skal det etableres et sedimentasjonsbasseng. 

Uttaket skal drives med palletrinn med maks. hoyde 12 meter og bredde 7,5 meter. Uttakets permanente 
yttergrenser skal etterbehandles fortlapende. 
Uttaket skal drives etappevis og istandsettes fortlopende som vist i etappeplanene. 

Uttaker er ansvarlig for nodvendig sikring av uttaket. Bruddkanten skal til enhver tid vre forsvarlig sikret. 
I driftsperioden skal omrÆdet minimum vre sikret ved hjelp av merkebând og skilting. 

Ved avsluttet uttak skal omrÆdet vere istandsatt i samsvar med godkjent driftsplan og etappeplaner. Omrädet 
skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i omrªdet tilknyttet driften av uttaket skal 
fj ernes. 

Sprengning skal bare skje mandag -fredag mellom kl.07.00 og 16.00. 
Drift av grovknuseren skal bare skje mandag -fredag mellom kl.07.00 og 18.00. 



2.2. Sesia1omrªde skjermingsbelte I 

Eksisterende vegetasjon skal p!eies og suppleres i nodvendig grad for a gi best mulig skjerming mot innsyn. 

Skjermingsbe!te I skal sta i he!e uttaksperioden. Etter avslutta uttak skal skjermingsbe!te I tas ned som en del 
av i stand settingsarbeidet. Ved a ta ned skjermingsbelte I oppnÆs sÆ lave kanter mot eksisterende terreng at det 
kan legges opp iit skrÆninger isteden for palletrinn som permanent asIutning mot eksisterende terreng 

2.3 Spesialomrªde skjermingsbelte 2 

Eksisterende vegetasjon skal p!eies og suppleres i nłdvendig grad for a gi best mulig skjerming mot innsyn. 

Bortsett fra nodvendig skjotsel skal skjermingsbe!te 2 st urort i hele uttaksperioden og etter avs!utta uttak. 

2.4 Spesialomràde bevaring automatisk freda kulturminne 

Kongehulen med merliggenede areal regu!eres iit spesia!omrade bevaring. Det skal ikke gjores inngrep innen 
omradet som er regulert tit bevaring. Unntaket er forsiktig tynning av vegetasjonen som skalgjores I samrÆd med 
fylkeskonservatoren. 

3. 	Fellesbestemmetser 

Stov og stoy fra uttaket skal tit enhver tid ho!des innenfor gjeldende retnings!irijer for utslipp av stov og stoy fra 
SET. 

Det skal brukes stoysvakt produksjonsutstyr. 
Aktue!!e stoyreduserende ti!tak som skal iverksettes ved behov er innbygging e!!er iso!as3on av 
produksjonsutstyr. 

Stay skal dempes ved vanning. Det skal brukes utstyr som er konstruert silk at utslippet av stay tit omgive!sene 
blir minst mulig. 

Etter at denne regu!eringsp!anen med ti!harende bestemmeiser er stadfestet. kan det ikke inngÆs privatretts!ige 
avtaier som er I strid med pianen og dens bestemmelser. 
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