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Formål
Alvdal kommune ønsker å utarbeide en områdereguleringsplan for Folla, Neslund - Enga.
Hensikten med planen er å beskytte samfunnskritiske funksjoner gjennom masseforvaltning
og annen flomsikring, samt ivareta elvesandjegeren. Planen skal også inkludere tidligere plan
for Gulløymoen vannverk.

Bakgrunn
I vedtatt planstrategi 2020- 2023 Alvdal kommune er det vedtatt henholdsvis oppstart av
Detaljregulering for Alvdal vannverk, Gulløymoen våren 2021. Det har i ettertid blitt
etterspurt en «forvaltningsplan» for Follavassdraget. Dette arealet vil uansett omkranse
vannverket på Gulløymoen, hvor ønsket med regulering er forebyggende tiltak mot flomfare,
og administrasjonen har konkludert med å lage en plan for hele området og anbefaler oppstart
av områderegulering av området rundt Follavassdraget fra Neslund til Enga, planID 202005, i
tråd med de føringer som legges i oppstartssaken med vedlagt planprogram.
En av de ønskede flomsikringstiltakene er masseforvaltning/uttak, siden vassdraget Folla
bygger opp store mengder masser i samløpet med Glomma. Dette må sees i sammenheng med
elvesandjegeren, som skal ivaretas i planen. Relevante utredningstema før det kan vedtas en
plan om inngrep i elva vil være:
 Temautredning flomsikring v/ masseuttak
 Temautredning elvesandjeger
 Temautredning naturverdier

Planområdet
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene listet opp i tabellen nedenfor med
hjemmelshavere:
Eiendom
Navn
Skarpsno Berit Engvoll
3428-7/3
Skarpsno Lars Einar
3428-7/12
Steimoeggen Tor
3428-7/22
Persheim Per
3428-7/40
Steigen Erling
3428-7/54
Steien Geir Inge Hegseth
3428-7/59
Kvalvik Oddny
3428-7/59
Steigen Vidar
3428-7/68
Steihaug Birger
3428-7/75
Skarpsno Lars Einar
3428-7/85
Innlandet Fylkeskommune
3428-7/113
Skarpsno Lars Einar
3428-7/115
Innlandet Fylkeskommune
3428-7/173
Alvdal Kommune
3428-7/211
Rasmussen Hans Steien
3428-7/237
Murud Olav
3428-9/104
Kvalvik Oddny
3428-9/104
Steigen Vidar
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3428-9/182
3428-11/49
3428-16/34
3428-17/8
3428-18/4
3428-18/5
3428-18/5
3428-18/33
3428-18/33
3428-18/34
3428-20/1
3428-20/4
3428-20/10
3428-20/11
3428-20/15
3428-20/24
3428-20/26
3428-20/26
3428-20/28
3428-20/29
3428-20/31
3428-20/32
3428-20/34
3428-20/35
3428-20/38
3428-20/58
3428-20/66
3428-20/72
3428-20/77
3428-20/95
3428-20/102
3428-20/116
3428-20/138
3428-20/139
3428-20/140
3428-20/178
3428-20/200
3428-20/217
3428-20/217
3428-20/226
3428-20/236
3428-20/237
3428-20/237
3428-20/244
3428-20/276
3428-20/282
3428-20/311
3428-23/34
3428-23/73
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Steimoeggen Tor
Alvdal Kommune
Henriksen Per Arne
Steihaug Birger
Flaten Torill
Flaten Ola
Kvakkestad Valborg
Flaten Ola
Kvakkestad Valborg
Nordtun Britt Guri
Lilleeggen Olav
Toverud Lena
Sand May Irene
Lien Kristoffer Hagard
Eggestad Ståle
Lopez Christian Maana
Steien Oddbjørn
Steien Unni Skaret
Sandeggen Ola
Sand May Irene
Steigen Reidar Martin
Steigen Reidar Martin
Gulløien Per Arne
Stenvold Odd Arne
Kveberg Aina
Murud Olav
Nyhus Simen
Steigen Erling
Birkelund Merete M
Hyttemoen Espen
Sandeggen Ola
Grøtting Raymond
Hårdnes Frode
Fiskvik Grete
Sand Mali
Alvdal Idrettslag
Innlandet Fylkeskommune
Gjermundshaug Ole
Gjermundshaug Wenche L
Alvdal Kommune
Stormoen Jon Arne
Prithyani Preeti
Vykundanathan Baheerathan
Skaret Terje
Hussain Saima
Alvdal Kommune
Alvdal Kommune
Tveråen Terje
Tveråen Anders

3428-23/73/1
3428-23/92
3428-23/96
3428-25/1
3428-25/6
3428-25/19
3428-25/52
3428-26/6
3428-26/11
3428-28/15
3428-28/17
3428-28/18
3428-28/20
3428-28/21
3428-28/23
3428-28/24
3428-28/24
3428-28/30
3428-28/48
3428-28/48
3428-28/51
3428-28/52
3428-28/63
3428-28/72
3428-301/2
3428-305/8
3428-305/11
3428-311/1
3428-311/2

Tveråen Anders
Alvdal Kommune
Alvdal Blikkenslagerverksted As
Øien Håkon
Øien Håkon
Skredderhaugen Vegard
Follsund Lars Ole
Follsund Lars Ole
Follsund Lars Ole
Samuelshaug Olav Magne
Ulvund Kristian
Gjermundshaug Anders
Gjermundshaug Anders
Eriksson Karsten E G
Follsund Lars Ole
Gjelten Erik
Gjelten Merete
Bergebakken Per Arnfinn
Måntrøen Bjarne
Måntrøen Inger Os
Kwasnicki Dariusz B
Hagen Bjørnar Finsrud
Elvia As
Monshaugen Per Asle
Innlandet Fylkeskommune
Innlandet Fylkeskommune
Innlandet Fylkeskommune
Innlandet Fylkeskommune
Innlandet Fylkeskommune

Planområdet er totalt ca. 2449 dekar, hvorav ca. 470 dekar er elv og ca. 1899 daa er LNFformål (stort sett landbruksjord). Planen følger Follavassdraget fra Neslund og til Enga. Dette
inkluderer også samløpet mellom Folla og Glomma.
Innenfor området er det flere kraftlinjer som leder til trafostasjonen nede ved elva. Planen
inneholder eksisterende hyttereturpunkt for FIAS, Gulløymoen vannverk, varmehytte til
skibakken, boliger, avsatte fremtidige næringsarealer, friområder og rekreasjons/landbruksveier.
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Fig. 2: Plangrense, flyfoto
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Planstatus

Figur 4: Utsnitt fra KDP Alvdal tettsted 2011

Området omfattes av Kommunedelplan for Alvdal tettsted, 2011-2014, datert 29.09.2011.
Mesteparten av arealet er avsatt til LNF-formål og bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone. Det er innslag av boligformål, næringsformål, samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur langs elva. Store deler av arealet som ønskes regulert er flomutsatt. Deler
av planen vil ligge kant i kant med eksisterende planavgrensninger i Alvdal sentrum, samt
langs fv. 29. På motsatt side av elva (vest) vil plangrensen følge flomsonen med en buffer på
10 meter.
Innenfor LNF-områdene forutsettes det at hovedbruken skal være aktivt landbruk. Her tillates
bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruksnæring. Det er ikke
planlagt endringer av avgrensning til eksisterende bolig-, nærings-, og samferdselsformål,
men heller en avklaring av flomsikring rundt disse.
Det er ikke åpnet for masseuttak/råstoffutvinning fra Folla i overordnet plan.
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Planprogram
Reguleringsplanen utarbeides som en detaljregulering, jf. Pbl. § 12-2.
Ifølge forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften) § 6 skal det utarbeides planprogram
og konsekvensutredning (KU) for områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i
vedlegg I og II.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal utarbeides, jf. Pbl. §4-3.
Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker og deretter
fastsettes av Formannskapet. Med utgangspunkt i det vedtatte planprogrammet, utarbeides
reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning.

Rammebetingelser
Nasjonale lover og forventninger til planlegging
 Plan og bygningsloven.
 Naturmangfoldloven.
 Kulturminneloven.
 Forurensningsloven
 Drikkevannsforskriften
Regionale planer og strategier
 Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020.
Kommunale planer
 Planstrategi 2020-2023, Alvdal kommune.
 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2018.
 Kommunedelplan for Alvdal tettsted, vedtatt 2011.
 Kommunedelplan for klima og energi, 2010-2020.

Nasjonale lover og forventninger til planlegging
Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å sikre en bærekraftig utvikling til beste for den
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planleggingen skal fremme balanse mellom
økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle verdier.
Prinsippet om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal
ivaretas i planleggingen. Hensynet til estetisk utforming av omgivelsene skal også ligge til
grunn.
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og myndigheter. Allmenheten skal ha anledning til å sette seg inn i grunnlaget for
planvedtakene og medvirke i prosessen med sine synspunkter. Vesentlige virkninger av
planforslag skal utredes og beskrives, jf. forskrift om konsekvensutredning.
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Loven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og
kommunal virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser vurderes sammen med
sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger.
Naturmangfoldloven
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur. Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 7 til 12 skal ligge til
grunn ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd,
og ved forvaltning av fast eiendom.
Kulturminneloven
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som
varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og
virksomhet. Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal
det legges vekt på denne lovs formål.
Drikkevannsforskriften
Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering
av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende
lukt, smak og farge.

Regionale planer og strategier
Regional planstrategi for Hedmark
Planstrategien har fire hovedsatsningsområder som er:
o Økt verdiskapning og livskvalitet basert på lokale kultur- og naturressurser
o En befolkning med høy kompetanse og et konkurransekraftig arbeids- og næringsliv
o Levende byer og bygdesentre som motorer i regionens utvikling
o En velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og virksomheter
sammen

Kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030
Tilrettelegge fleksible og attraktive næringsarealer for ulike behov, jf. Strategisk næringsplan.
Avgjørelser og valg som har betydning for hvordan natur og ressursgrunnlaget i Alvdal
forvaltes, skal baseres på langsiktighet, helhetstenkning og kunnskap, herunder miljø- og
klimahensyn. Dyrka mark skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. Dyrka og
dyrkbar mark skal prioriteres til matproduksjon.
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Kommunedelplan for Alvdal tettsted, 2011-2020
I kommunedelplanen, er mesteparten av arealet avsatt til LNF-område (Landbruks- natur og
friluftsområde) og elv. Innenfor LNF-områdene forutsettes det at hovedbruken skal være
aktivt landbruk. Her tillates bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til
landbruksnæring.
Planen tillater ikke ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivå for en 200-års flom.
Planen spesifiserer at særskilt sårbare samfunnsfunksjoner skal være sikret mot flom med
gjentaksintervall på 1/1000.
Hensynssone landbruk:
o Hensynssonen skal sikre de mest sentrale landbruksområdene. Områdene har meget
god klima-, jord- og terrengkvalitet. Arealene har høy landbruksverdi i forhold til
dyrking.
Hensynssone landskap:
o Dette gjelder landskapsformasjoner, kvartærgeologiske formasjoner, som er både
karakteristiske og sårbare. Hensynssonen skal sikre arealforvaltning i dette området
som ikke forringer eller skader disse verdifulle landskapselementene.
Hensynssone naturmiljø:
o Hensynssonen gjelder våtmarksområder med viktige biotoper for biologisk mangfold
og fuglelivet i elvene. Før det kan gjøres inngrep i disse områdene skal konsekvensene
kartlegges. H550_5 omfatter Elvesandjegeren.
Hensynssone kulturmiljø:
o Hensynssonen gjelder bevaringsverdig bebyggelse, bygningsmiljøer og kulturmiljøer.
Reguleringsplaner
Innenfor planavgrensningen er det en gjeldende reguleringsplan. Dette er Plan R18
Gulløymoen, Alvdal vannverk, vedtatt 29.04.2004.
Kommunedelplan for klima og energi, 2010-2020
Alvdalssamfunnet skal arbeide for å redusere klimagassutslippene i tråd med nasjonale mål.
Dette innebærer at vi må redusere våre klimagassutslipp med 20 % eller 11.000 tonn CO2ekvivalenter innen 2020 (sett i forhold til 1991-nivå). Dette fordeles som følger:
Delmål 1: Forbruk, ressurser og fordeling
o Vi vil redusere direkte og indirekte klimagassutslipp fra produksjon, forbruk og avfall
gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid. Vi vil øke miljøbevisstheten hos
folk flest og bidra til kunnskap om sammenhengene mellom klimautfordringene og
hver enkelts forbruk og livsstil. Vi vil stimulere til økt produksjon og omsetning av
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miljømerkede varer, etiske varer, lokalproduserte varer og økologiske varer. Vi vil
redusere avfallsmengdene og unngå avfall på avveie.
Delmål 2: Transport og arealplanlegging
o Vi vil redusere CO2 utslippene fra transport (gods, privatbilisme og øvrig transport) i
egen kommune, regionen og samfunnet som helhet. Vi vil bidra til bevisst bilbruk med
redusert CO2- utslipp og andre miljøskadelige stoffer. Andelen kollektivreisende og
fotgjengere skal økes.
Delmål 3: Jordbruk
o Vi vil redusere klimagassutslippene med hovedfokus på reduksjon av lystgass (N2O),
i forhold til produksjonsnivå. Bruken av kunstgjødsel skal reduseres, og husdyrgjødsla
utnyttes bedre. Andelen av økologisk drevet areal skal følge nasjonal målsetting og
utgjøre 15 % innen 2015. Økt lokal produksjon av mat.
Delmål 4: Energi; stasjonær energi, energieffektivisering og ny fornybar energi
o Vi vil erstatte fossilt brensel (fyringsolje/parafin) og elektrisitet til oppvarming i bygg
med nye fornybare energikilder. Innen 2020 skal fossil oppvarming i bygg og
fjernvarme utgå. Økt produksjon og bruk av ny fornybar energi. Økt andel biobasert
fjernvarme i Alvdal (til 30 %?) innen utgangen av 2013.
Delmål 5: Skogen som ressurs
o Økt binding av CO2 i skogen gjennom aktiv skogskjøtsel, utnytting av skogens
ressurser innen bioenergi og gjennom bevisst bruk og satsing på tre i bygninger,
konstruksjoner og anlegg.
Delmål 6: Energieffektivisering
o Vi vil forbedre energieffektiviteten i all bygningsmasse og tekniske innretninger, og
redusere energibehovet i nye bygg. Energiforbruket i kommunal bygningsmasse skal
reduseres med 10 % innen 2020. Energiforbruket i husholdningene bør reduseres med
10 % innen 2013 og 20 % innen 2020 i forhold til nivået i 2008 (husholdninger målt i
kWh/pr. innbygger.) Lavenergihus skal være den gjeldende byggestandarden fra 2013,
med en innskjerping til passivhusstandard i 2020.

Konsekvensutredningen (KU)
Ifølge KU-forskriften § 6 skal en områderegulering konsekvensutredes og ha planprogram når
den fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II.
Det er usikkert om planen etter KU-forskriften §6 vil kunne falle inn under Vedlegg I pkt. 19
som innbefatter 200 daa berørt samlet overflate eller uttak av mer enn 2 millioner m³ masse.
Arealet som omfattes av elv innenfor planen er på 470 daa. Planen vil uansett falle inn under
Vedlegg II pkt. 2 a og det må derfor foretas en konsekvensutredning etter kravene i Pbl. § 4-2,
og KU-forskriften (2017).
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Forslag til tema som skal utredes er vurdert ut fra KU-forskriften §21 og forhold ved
reguleringsplanen som kan gi konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.
Konsekvensutredningen skal ifølge § 17 ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig
informasjon - og om nødvendig oppdatere den. Konsekvensutredningen vil omfatte en
beskrivelse av de positive og negative konsekvensene av det kontrete planforslaget samt
forslag til avbøtende tiltak om nødvendig.
Konsekvensene utredes i forhold til 2 forskjellige alternativer:
0-Alternativet: Den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke
gjennomføres, dvs. at ting fortsetter slik det er i dag.
Alternativ 1: Den mest sannsynlige utviklingen ved omregulering fra LNF til næringsformål
slik detaljreguleringen legger opp til.

Tema som skal vurderes i KU
Naturverdier og miljø
- Kartlegging av naturverdier i vassdraget – botanisk og zoologisk
- Elvesandjeger utredning
- Miljøpåvirkning (forurensing luft, vann og støy).
Det kreves en egen temautredning for elvesandjegeren og innvirkningen eventuelle
masseuttak fra Follavassdraget vil ha på naturverdiene. Informasjon samles gjennom
nærmere undersøkelser/befaring.
Landskapsvirkninger og plassering
- Landskapsvirkning av planlagte tiltak.
- Estetikk og byggeskikk.
Formålet med å utrede landskapsbildet er å kartlegge og synliggjøre eksisterende verdier i
landskapet, og vurdere hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av
tiltak. Alvdal kommune har ikke tegninger av eventuelle tiltak. Det kan likevel antydes noe om
landskapets tålegrense for ny flomsikring, og settes rammer for tiltaket etter utbygging, med
nær- fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser, og høydevirkning.
Naturressurser
Landbruk
- Bruk av området og verdi for landbruket
Dette omfatter dyrket mark. Den dyrkede marka innenfor planområdet er noe av Alvdals beste
dyrkamark og hensynssonen i KDP Alvdal tettsted videreføres. Det vil bli laget en beskrivelse
av området i dag med tanke på jordbruksareal, skog og landbruksdrift, samt foretatt en
vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell utbygging av flomsikrig innenfor planområdet
vil medføre av positive og negative konsekvenser. Langsiktig produksjonspotensial, arealtap,
Side 12 av 15

arrondering og drift for landbrukseiendommer, alternativ til omdisponering,
jordvern/samfunnsinteresser vil bli vurdert.
Mineralske ressurser
- Grus-/sandressurser
Geologiske materialer som sand og grus, leire og knust fjell (pukk) er naturens egne
produkter som vi mennesker gjennom tusener av år har lært å utnytte til vårt eget beste. Disse
råstoffene er såkalte ikke fornybare ressurser selv om gjenbruk etter hvert har blitt mer og
mer vanlig.
Området er ikke registrert i NGU’s grus- og pukkdatabase. Om massene allikevel skal tas ut
av elva som flomsikring, så vil salg/bruk av massene ved midlertidig uttaksområde være
logisk.
Landskap, kulturminner og kulturmiljø
- Planens virkninger mht. funn av automatisk freda kulturminner.
Det finnes et registrert kulturminne innenfor området (jf. Riksantikvarens karttjeneste).
Hensynssone for kulturmiljø fra kommunedelplanen videreføres.
Kulturvernmyndighetene avklarer behovet for eventuelle nærmere undersøkelser.
Friluftsliv og rekreasjon
- Friluftslivsinteresser i området.
- Stier og løyper
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at ferdsel og opphold
fremmes og tilgjengelighet til naturområder bevares. Stier i området vil bli beskrevet.
Trafikale forhold
- Trafikksikkerhet
- Avkjøringer
- Støy
- Trafikkmengde
Infrastruktur og trafikkforhold skal vurderes som et samlet tema, og ta for seg løsninger for
hele planområdet under ett.
Følgende tema skal inngå:
 Trafikkforhold: Vurdere ÅDT, og om tiltak fører til økt transport.
 Vegutforming, avkjørsler og kryss: Vurdere trafikksikkerhet i forhold til
fotgjengerkryssinger og kryss, høydeforhold og kurvatur i forbindelse med avkjøring,
frisiktsoner og byggegrenser.
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Samfunnssikkerhet
- Fare for flom og isgang
- ROS-analysen med kartlegging av sannsynligheten for at uønskete hendelser kan
inntreffe og konsekvensene av disse.
Fokus mot risikoegenskaper ved arealet, og avklaring av om endringer som vil følge av
planen medfører endrede risikoforhold. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i
forhold til menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø. Planen skal legge opp til
ytterligere flomsikring innenfor planområdet.
Samfunnsvirkninger
- Behov for infrastruktur
- Næringsliv/Masseuttak.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet
for tiltak. Den skal kartlegge sannsynligheten for at uønskede hendelser kan inntreffe og
vurdere potensielle farer og konsekvenser for menneske, miljø, økonomiske verdier og viktige
samfunnsfunksjoner. ROS-analysen skal også vise om endringer som følge av planen vil
medføre endrede risikoforhold. Dette gjøres ved å ha en analyse for dagens situasjon og en for
situasjonen etter utbygging.

Planprosess
Det skisseres følgende framdriftsplan for planprosessen i løpet av 2021-2023:
1. Varsel om oppstart / Forslag til planprogram
Mai 2021
2. Frist for innspill/merknader til varsel om oppstart / planprogram
August 2021
3. Vedtak av planprogrammet i formannskapet
August 2021
4. Bestille faglige utredninger
Oktober 2021
5. Motta ferdigstilte utredninger
April 2022
6. Utarbeidelse av planforslag
April - Januar 2023
7. Førstegangs behandling og vedtak om høring / offentlig ettersyn
Januar 2023
8. Høring / offentlig ettersyn
Januar - Mars 2023
9. Andregangs behandling i kommunestyret
Mars 2023
10. Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret
Mars 2023

Offentlig informasjon og medvirkning
Lovens krav om medvirkning vil bli ivaretatt gjennom høring av planprogrammet som gir
anledning til å påvirke hvilke spørsmål som er viktige i planprosessen. På denne måten gis det
anledning til innflytelse i den videre saksgang hvor det endelige planforslaget skal behandles.
Prosessen med offentlig informasjon og medvirkning tar utgangspunkt i tidsplanen for
planarbeid skissert ovenfor. Kommunen legger opp til at det skal avholdes informasjonsmøte i
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forbindelse med planprosessen, da dette vil ha betydning og være av interesse for
lokalbefolkninga. Til sist er det høring av planforslaget.
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