[g EE) .

WU

ow

tNsE
r KoM UNE
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RE FERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Jf. pbl $ 12- 8

Referatmalen fylles ut f r og under oppstartsmotet. Referatet skal godkjenne s av partene.

Plantittel:
Plantype:

Eiendom (gnr./ bn r.):

Detalj regulering for Losgård Hytt egrend
[] o mrd eregulerin g
[] Detaljre gulering
[] E arin g av reguleringsplan - ny detalj regulering.
Gjeldende plan:
[ Mindre endring av reguleringsplan.
Gj eldende plan:

Planavgrensning:

Se vedlagte kartutsnit t m/pla ngrense
Se vedlagt kartutsnitt:.

Saksnummer:

20/1868

Saksbehandler:

KRA

Planinitiativ mott att :

21.08.20

Møtested:

Tynset kommune

Planid:

202004

Møtedato:

19. 11.20

Møtedeltakere:

Rolf Gudmundsrud, Magne Haugen, Leif Conradi Skorem

Oppdragsgiver:
Regulant:
Tynset kommune:
Andre:

Magne Haugen
Norconsult v/Leif Conradi Skorem
Malin Myrseth, Kristin Aasen

1. Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er

a:

Tilrettelegge for nytt høystandard hyttefelt på
eiendom 112/221 på Savalen, med leilighetsbygg.

Merknader:
Planinitiativet beskriver nytt hyttefelt med inn til 3034 hytteenheter, samt leilighetsbygg. Planforslaget
er ikke i tråd med overordnet plan og det er ikke
tidligere åpnet for leilighetsbebyggelse i hyttefelter
utenom i sentrale, regulerte hyttefelter sentralt i
området Savalen nord. Kommunens tilbakemelding
i oppstartsmøtet er at kommunen derfor ikke
onsker apne for leilighetsbebyggelse i området
før dette er vurdert gjennom overordnet plan.

a
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2. Pla nstatus fo r re gu le ringsom rådet
Plan:
[] Fyke s(del)plan
[] Komm un eplanen s arealdel
] Kommunedelp
l an
[] Regulering splan
[] Beby ggelsesplan
[] Pagaen de planarbeid i området
D A ndre planer/vedtak

Plannavn:

Vedtaksdato:

KOP for Savalen

17.11.14

3. A nd re bestem m e lse r o g retningslinj e r for pla nom rå det
Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget :
] Klim
a og energip
l an
[8] Hovedplan for vann og avløp(overordnet for Tynset)
D Trafikksikkerhetsplan
[] Plan for kulturm
i n ner og kulturm
i ljo er
[8] Veileder fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen: Tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskap

Merknader:
Kommunens planer finns på følgende link: wyyy_
tynset k ommune_ng

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer:
[8]T-5/93 Statlige planretningslinjer for bolig , areal- og transportplanlegg ing
] 1 -2/08_Om barn og planl egging
D A ndre
Merknader:
[] Planforsl a get vil samsvare med overordnet plan.
[] Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan.
De rsom planforslaget ikke er i tråd med gj eldene kommuneplan, inntrer krav om behandling ette r Forskrift om
kons ekvensutre dni nger (01.07. 17) jf. pbl . $ 12-2, 12-3 0g 12-8. Se https:/l ovdata.no/dokume nt/SF/forskrif/ 20 17-06-21-854

Merknader:
Det må lages planprogram som viser hvilke tema som skal utredes.

Konsekvensutredning (KU) - samfunnssikkerhet - sarbarhetsanalyse
Kr a v om planbeskrivelse og konsekvensvurdering etter Pbl. §4-2,
Q Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. §4-3
] Planen ut løse r krav om konsekve nsutred ning etter forskrift om KU § 6, etter vedlegg I.
[] Planen utløser krav o m konsekvensut redning etter forskrift om KU § 7, etter vedlegg I og II.
[] Planen utløser vurdering av krav om konsekvensutredning etter jfr. forskrift om KU § 8 og vedlegg II.
Q Forslag t il planprogra m sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.
Merknader:
Konsekvensvurdering og ROS- analyse kan være en del av planbeskrivelsen.
Veileder for ROS- analyse httos://www.d sb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenesarealplanlegging/
Veileder om konsekvensutredning. Se https:// www.regjering en .no/no/tema/pl an-by gg-og-eiendom/pl an--ogbygnin
g sloven/pla n/ku/veile dnin
g -om-konsekvensutredn inger/id24377 17/
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4. Krav til varsel om oppsta rt av planarbeid
Forslagsstiller skal varsle oppstart av
planarbeidet. Varslet skal inneholde:

Merknader:

Oversiktskart som viser planområdets
beliggenhet.
2 . Kart med avmerket planavgrensning.
3. Brev til grunneiere, offentlige etater og andre
berørte interesser, som orienterer om
planforslaget, dagens og fremtidig planstatus
og formål.
4 . Planprogram (dersom planen skal
konsekvensutredes).

Sosi- fil nivå 4 , versj on 4.5 av plangrensen må sendes Tynset
komm une min
. 1 ukefør varsel om oppstart for innleggelse i
forslagsbasen til kartløsningen.

1.

8

Annonse og brev for va rsel om oppstart sendes Tynset
kommune, for kunngjøring på kommunens internettsider.
Link til veileder for utarbeidelse av reg uleringsplan/varsel om
oppstart finnes her:
https://www.
regje ringen.no/conte ntassets/Of066ff0c1b84446bc7a
886402dca611/t-1490.pdf

Forslagsstiller er kj ent med
reguleringsplanveileder med eksempler for
kunngj øring og varslingsbrev, samt
varslingsliste/adresseliste

5. Informasj on og medvirkning i skissefasen
Merknader:
] Regulanten oversend er varsel om opp start for
annonsering på kommunens internettside

[] Informasjonsmoter som skal avholdes av
tiltakshaver:
1.

Etter behov i forhold til me rknader ved oppstart.

Merk: Sosi-fil til innleggelse i forslagsbasen, ref. pkt
4

I planer med konsekvensutredning vurderer kommunen om det
skal gj ennomføres et offentlig m øte om plansaken før
planprogrammet vedtas, jf. forskrift om KU § 15, andre ledd.
Dersom det kommer merknader til planprogrammet som viser
uenigheter eller behov for nærmere avklaringer, skal det avholdes
offentlig møte før fastsetting av planprogrammet. Dette avholdes
av kommunen.
Link Iii mer informasj on finnes her:
https://lovdata.no/dokumenUS F/forskrift/20 17-06-21-854
https ://www._
regierin gen _no/content assets/73 1d7396e7af4a66b c8
d 16f730d041c9/veile dninasn otat ku iuli2017.df
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6. Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet - forelopig vurdering
Planfaglige vurderinger:

Forhold som bør tas spesie lt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

[] Naturgrunnl a g:
Grunnforhold, helningsgrad, solforhold , vegetasj on, topografi,
geologiske ressurser

[] Lokalisering sfaktorer, avstand til:

Friluftsom råder, skiløyper, tilgjengelig het til funksj oner/tilbud
sent ralt på Savalm oen.

Skole , servi ce tilb ud, fri luftsom rader/fri omr der, kollektivtilbud

[For t etting med
]

kvalitet
Det er to bekkedrag innenfor planom rådet: Dj updalsbekken i sør
samt tilsig til F a nord over. Disse må ivaretas i planarbeidet.

Bla/gro nns truktu r

Gj ennom gående i tettbebygd strøk

]

Fo kus pa veili njer/ skra ningsutslag, plasserin g av tomte r og
byggegrenser i forhold til bratt terreng. Feltet er atkomstom råde til
hytteom rådene på Savalen.

Lan dskap

V irkning, 3d presentasjon

]

For ny fritidsbebyggelse skal «Planlegging av fritidsbebyggelse»
f ra M ilj øverndepartementet 2005 benyttes, foruten bestem melser
og ret ningslinjer i komm uneplanens arealdel for Savalen. V idere
er ramme ne i oversendt planinit iativ for størrelse på hyttene større
enn de angitte krav til høystandard fe lter med krav til regulering
beskrevet i KOP for Savalen. Disse er igj en basert på
kommuneplanbestemmelser nr. 7, 8 og 9 i kommuneplane ns
arealdel. Ny plan må forholde seg til dette.

Estetikk og byggeskikk

Nær- fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser,
utnyttelsesgrad, høydevirkning

]

Komm uneplanens § 1.1 angir at grunneiersam arbeid er en
forutsetning for utbygging av nye områder for fritidsbebyggelse ,
re iseliv og t uristvirksomhet. Dette ivaretas i dag gjennom Savalen
Utv ikling . Nye utbyggingsfelter må forholde seg til dette.

Sen terstrukt ur

Forsterke en god utvikling for Savalen som hyttedestinasjon

D Økonomi
Landbruksfaglige vurderinger:

Forhold som bør tas spesielt he nsyn til i forbindelse med
planarbeidet

[] Lan dbruk

T ap av beiterett igheter, koordine ring mot beitelag/grun neierlag i
planprosessen. Det må foreslås egnede gje rdebestemmelser for
tomtene. Atkomst til tilstøtende skogteiger gjennom planom rådet
må ivaretas.

Langs iktig produksjonspotensial, arealtap, arrondering og drift
for la ndbrukse ie ndommer, alternativ til omdisponering ,
jordvern/samfunnsi nt ere sser. Se veileder her

[] Virkeomra de jord- og skogbruksloven
Delings- og omdispone ringsbestemmelser.

Ette rskrift:
Det st illes ikke krav Iii dette f ra Enhet for landbruk og m ilj ø i dette
hytteom rådet som er av e n relativt tett karakter. Uansett bruk av
arealformål mellom hyt tetomtene må det settes bestemmelser til
skjot sel/ivaretakelse av skog.

Miljøfaglige vurderinger:

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

[] Biologisk man gfold / Naturomra der

Planom rådet ligger innenfor Knutshø villreinom råde.
V illreinnemda må varsles i planprosessen.

Vernet om råde , vokse steder for sj eld ne / sårbare eller trua
arte r og samfunn, kvartæ r- e ller berggrunnsgeologisk
inte resse , inng rep sfrie naturomrader. Gyte, vekst og
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Ileveområder for fisk

[] Vassdragsforvaltni n g

Bekke drag gjennom planområdet: Dj updalsbekken i sør samt
tilsig Iii Fåa nordover.

Strandsone , flom

[] Fril uftsin
t ere sser

Skil eype r og sykkel stier

Lø yper og stier, fri ferdsel til vassdrag, fiske , rasteplasser

[] Vilti nteresser

Viltt rekk gj ennom området

Vilttrekk, leveomra der, sjeldne/sarbare eller trua arter
Fe ltet må tilknyttes kommunalt VA-anlegg.

]

Vannf ors ynin g. avløpsforhold

Grunnforhold, tilstrekkelig drikkevann dokumentert med
vannanalyse. Det skal også tas vannprøver av fremtidig
resipient for a dokumentere dagens vannkvalitet.
Støy fra fylkesvei må utredes.

[] Forurensning
Luft og støy fra eksistere nde og planlagte tiltak, forurenset
g runn, drikkevannskilder, svevestøv fra eksisterende og
planlagt tiltak

]

ENOK

Ene rgifleksible varmesystemer

Kulturlandskap og kulturminner:

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

[] Kulturland skap
Landskapsverdi, grense mellom by og landbruksareal

[] Kulturminner
Automatisk freda kulturminne r, vedtaksfreda kulturminner,
bevaringsverdige bygninger og miljøer

Det er i gjeldende KOP lagt inn en hensynssone som ikke
stemmer med det som ligger av registrerte kulturminner i dag .
Etterskrift:
Dette er sannsynligvis pga. j usteringer gjort etter LIDARdokumentasjon (fangstgroper). Kulturminnemyndighetene vil her
ved varsel av oppstart gjøre en vurde ring av behov for
arkeologiske registre ringer. Det bør derfor tas kontakt med
kulturmin nemyndighetene før plangrepet detaljeres videre.

Samfunnssikkerhet og beredskap jf. pkt. 2

Forhold som bør tas spes ielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

[] Naturbasert sarbarhet

Krav til slokkevann, krav til utforming til vei i tråd med veilede r fra
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.
Hensynet til flom fra bekkene i planområdet må ivaretas, ref.
KDP's $1.5

Ras , skred - stein, jord, leire , snø, flom, radon,
høyspentstrekk, krav til brannvann

[] i rks omhet sb asert sårbarhet
Brann/eksplosjon, kj emikalie utslipp oa., lagringspla sser for
farlige stoffer, depone ring/destruksjon av avfall og gamle
fyllplasser, forurenset grunn, transport av farlig gods,
e lektromagnet iske felt fra kraftled ninge r

D Infrastruktur

Strømforsyning, behov og plasse ring av trafo.
Renovasjonsløsning - avklaring mot FIAS.

Vegtrafikk/trans port nett, luftfart/flyplasser, j ernbane, trafoer.
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Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes
interesser

Forhold som bør tas spesie lt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

[] Leke- og opph oldsarealer

Det er ønskelig med fellesområder for lek og opphold. Felles
samlingspunkt, oppholds- og lekeareale r.

[] omra der for allmennheten
Universell utforming

[] Utomh usplan
Viser eksiste rende vegetasjon, nyplanting, parkering, gangvei,
stigningsforhold og leke- og uteplasser

Veg- og trafikktekniske forhold

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

]

Parkeringsbehov for besøke nde på hyttefeltet, samt
utfartsparkering ma ivaretas. Det må avklares hva som er
gjeldende byggegrense mot fylkesvei. Veg lova setter 50 m fra
senterlinj e.

Trafikkf orhold

ADT, parkeri ngskapa site t, f øre r tiltaket til økt tra nsport,
etablering langs høytrafikke rt vegnett

[] Trafikkpl an / veg utform
i ng
Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfe lt,
fotgjengerkryssinger, høydeforhold, areal for snøopplag ,
tiltrekkelig areal til offentlig vegform al, kryss/avkjoring er
frisiktssone r, byggegren ser

-

[] Avkj orsl er og kryss
T rafikksikkerhet og trafikkavviklin g i forhold til kryss

[] Kollekti vtrafikk

OBS! Vege n skal opparbeides og innmales f r fradelin g av tomter
kan tillates!
Viktig a plassere vegtra se og sørge for god terrengtilpasning med
minst mulig skjæring og skra ningsutslag.

Avklares mot SW /Fylkeskommunen. Ny avkj ørsel fra fylkesveien
ma omsk e s til Fylkeskommunen, dette må være avklart i
planprosessen før innlevert forslag.
Vurdere mulighet og behov for busslomme langs fylkesveien

Tilrettelagt kollektivtrafikk, busslommer, leskur, universell
kollekti vlosn ing

]

Trafikk sik
k erhet

Gang-/sykkelvei med trafikksikker atkomst for myke trafikanter til
Savalmoen ma videreføres f rem til nytt hyttefelt.

Strekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal,
bussholdeplasser/ kollektivtilbud , næ rbutikk, boligområder
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7. Krav til planforslaget - innho ld og materiale
[] Forsl agsstiller er gjo rt kjent med krav til utform ing av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.
Merknader:
1.

Planbeskrivelse

2.

Pla nkart

3.

Pla nbestemm elser

4.

Ko pi av kunngj øringsannonse og dato i av isa .

Sj ekkliste for detalj ert planbeskrivelse finnes her:
https://www. regieringen.no/no/tema/plan-bygg
- og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-forbehandling-av-reguleringsplaner/
i d24l 3265/
Pdf-fil i riktig målestokk, papirkopi, og SOSl-fil nivå 4, versj on 4.5.

5. Kopi av varslingsbrev .
6. Kopi av va rs lingslisten.
7.

Leveres i Pdf.fil og word-fil. Rammer for bestemmelsenes innhold
og utforming finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/planbygg-0g-eiendom/ plan--og-bygni ngsloven/pl an/veilednin
g -omplanlegg ing/lest-maler-for-behandling-avreguleringsp laner/i d24 13265/
ROS-analyse utarbeides i tråd med oppdatert veileder fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kopi av innkom ne merknader ved oppstart.

8. Vegdata
9. Nav neforslag for nye adkomstveger

Nav neforslag for atko mstveier bør fremkomme av
planbesk rive lse n.

D Lengde- og tverrprofil for bygnings massen.

V eiutforming-terrengtilpass ing:
V egskjæ ringer/fyllinger s kal vises i plankartet eller
medfølgende illustrasj onsplan, sam t at
bratthet/terrenginngrep fo r hyttetomter må vurderes i
forhold til illustrasj on og bruk av byggegrenser.
Støyutredning .

[] Illustra sjon smateri ale.
[] S pesielle utre d nin
g sbeho v/tille ggsrappor t.

8. Kart
Grunnkart

Merknade r:

[] Komm une n kan levere digit alt grun nkart (Euref
89).
[] Det kre ves tille ggsoppm l ing er.
D Det kreves oppm åling av plangrensen.
[] A k ari ng av eiendomsforhold.

Plankart
[] Digita l fremstilling i SOSl versjon 4. 5 sk al
godkj ennes av kom munen før pla nforslaget
ka n reg nes so m kom plett ,

Grunnkart bestilles via NØ-gis samarbeidet v/ e-post til
postmottak@tynset komm une _ng.

Pla ngrenser må vurderes opp mot eiendomsst rukt ur.
Det kreves oppmåling ved usikre grense: I følge
planinitiat iv vurderes ny be bygge lse plassert i
nærhet av grenser i sørvest. Dette tilsier at det her
er behov for o ppm åling , sam t for eie ndom 112/52.

Nasj onale produktspesifikasjoner finnes he r:
https_//www_
regjeringen _no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/pl an-og-bygningsloven/pl an/yeiledning -omplanleggina/pl ankar t siden/n pad[id236 119 1y

9. Gj en nomfori ng
Kommunaltekniske anlegg

Merknader:

[] Kra v om godkjente tekn iske planer (vei, vann
og avlø p).

Privat vei. Krav til t ilknytning til kom munalt VAanlegg.
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D T iltaket forutsetter utbygg ing/utbedring av
kommunaltekniske anlegg.
Aktuelle rekkefølgekrav
[Q Kjore veg
] Gang- sykkel v ei / fortau
[] Van n- og avlopsn ett
D Høyspentledninger / trafo
D Fiber
D A nnet

Rekkefølgekrav:
1. Det kreves innmalt veg før fradeling av
tomter.
2. Avkj ørsel skal væ re avklart med
Fylkeskommunen.
3 VA: Godkjent før fradeling.
4 . Utbygger må ivareta trafikksikkerhet for
gående via en sammenhengende gang- og
sykkelvei mot Savalmoen før det kan gis
ferdigattest for fritidsbolige ne. Dette
innebærer en forlenge lse av dagens gangog sykkelvei.
5. Det må inngås grunne iersamarbeid for feltet
før byggesøknad kan behandles.

Utbyggingsavtale
[] Forslagsstil ler on sker
utbyggingsavtale.

a inng

[] Det skal forhandles utby ggin
g savtale med
kommunen pa rallelt med planprosessen.

Utbygger ønsker at ferdig VA-anlegg skal overtas av
kommunen.
Dette innebærer at anlegget må planlegges og
bygges i henhold til kommunens vedtatte VA-norm.
Forhold som ikke fremkommer her skal avklares
med kommunen før tiltaket iverksettes. Dette
innebærer at det bør utformes utbygg ingsavtale , og
utbygger må være initiativtaker til denne. Fremdriften
av planarbeidet er avhengig av fremdriften av
utbygg ingsavtale n.

10. Kommunens forelo pige vurderinger og fori nger
[] Anbef al er opp start av planarbeid.

D A nbefaler ikke oppstart av planarbeidet.
[] Anbef al er at reguleringsformålet legges fram for planmyndigheten (formannskapet) jf. plan og
byg nings lovens § 12 -- 8.
Merknader:
Planprogram sen des ut

pa harin g samti dig med varsel om opps

tart.

11. Framdrift
]

Forslagsstillers planlagte dato for varsling av o ppstart og planprogram til offentlig ettersyn og høring:

.....des 20

[] Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: mai 21
12]Det er informert om saksgangen etter plan- og byg nings loven. Saksbehandlingstid fra komplett
planforslag er mottatt t il første vedtak i saken er maksimalt 12 uker.
] Hori ngsfristen er min
i m um 6 uker.
[] Saksbeh an dling stid fra høringsfrist til endelig vedtak i sake n er maksimalt 12 uker.

112. Gebyr
IFaktura grunnlag:
Side 8

[] vVe
d detaljre gulering .
Behandling av planforslaget vil bli ilagt
gebyr etter kommunens betalingsregulativ
for saksbehandling etter plan- og
bygningsloven.

Oppstartsmotegebyr:
Normalplan

3 750,32 250,-

TOTALI

36 000,- Kr

G ebyrer for 2020 er lagt til grunn.

Ufullstendig planmateriale.

Hvis planforslaget er ufullstendig ved innlevering til
kommunen i forhold til kart- og planforskriften, nasj onal
kravspesifikasj on eller det er andre avvik mellom
bestemmelser, beskrivelse, plankart, vil kommunen
sende planforslaget i retur med et gebyr på kr. 2 900,-

[] Faktura adresse:
Navn: Ruth Iren Losgård .
Adresse: Krokfossvegen 80,
Postnr.: 2067 Jessheim.

13. Be kreft e lse r
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet
oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så
langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgj engelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne
kommunale avklaringer.
Konklusj onene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere
saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk
og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av
prosjektet og endring av fremdriften for prosj ektet.
Dersom avtalte innsen delser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt nytt
tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte saken.
Sted, dato
Tynset, 11.12.20

• -a

For kommunen:

.A 9.f . • • .....>.

E....

Kristin Aasen, saksbehandler
Referatet er mottatt og godkjent.
Sted, dato
For forslagsstiller:
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