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HVORDAN KJØPE INN OG HVORDAN 

AVHENDE DET BRUKTE 

Elisabeth Sandnes, DFØ 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Presentere meg selv – jurist med miljøbakgrunn. 



Hvem er vi? 
• DFØ er statens fagdirektorat for                

offentlige anskaffelser.

• Vi veileder på nett: www.anskaffelser.no
• E-læringskurs – kom i gang med grønne anskaffelser
• Veileder om kunstgress
• Kriterieveiviser - kommer 

- Webinarer
• Ligget et webinar om kunstgressveilederen ute
• Planlegger diskusjonswebinar i vinter

- Deltar på konferanser, nettverk og i 
forskningssamarbeid

Vår sparretelefon er 
åpen 9-13 alle hverdager

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ift sparretelefonen – både kommuner, idrettslag og leverandører kan ringe oss. 

http://www.anskaffelser.no/


Veilederen 
• Veilederen ligger her: Hvordan kjøpe 

best mulig kunstgress - og hvordan 
avhende den gamle | Anskaffelser.no
- Skal komme eksempler etter hvert 

• Dfø veileder både offentlige 
virksomheter og idrettslag – ring vår 
sparretelefon. 

• Selv der idrettslag ikke er omfattet av 
lov om offentlige anskaffelser 
- Bør følge de grunnleggende prinsippene
- Bør kunngjøre for å få flere tilbydere

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg er her for å fortelle om kunstgressveilederen. 

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/hvordan-kjope-best-mulig-kunstgress-og-hvordan-avhende-den-gamle


Funksjonskrav 

• Forskningssamarbeid som varer ut 2022 
• Skal se på miljø og bruksegenskaper
• Tre fylkeskommuner –Viken, Trøndelag, 

Hordaland
• Norges fotballforbund, 

Leverandørutviklingsprogrammet, DFØ, Senter 
for idrettsanlegg og teknologi/NTNU 

• Kommuner og idrettslag

• Ser på både miljø og spillegenskaper

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nå er vi over på innkjøp av nytt kunstgress og ulike funksjonskravHer bør KG2021 også se på hvordan vi kan samle informasjon om disse funksjonskravene med info om miljø. 



Føringer om miljø og klima 
• LOA § 5 

- innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til 
å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 
klimavennlige løsninger

- blant annet ved å ta hensyn til livssykluskostnader. 
- ha egnede rutiner for å fremme respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter 

• Særlig relevante føringer er 
- Avfallshierarkiet 
- Handlingsplanen mot marin forsøpling
- Etterspørre sekundær råvare for å stimulere slike 

markeder   

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Anskaffelser skal først og fremst dekke behovet. men det er også føringer om at offentlige skal bruke innkjøp til å fremme miljø, klima og menneskerettigheter. Vi har § 5. Ellers er særlig stortingsmeldingen om avfallspolitikk og de ulike strategiene om sirkulær økonomi – er veldig relevante for kunstgress



Prioriterte kategorier innen:

Bygg og anlegg Mat og måltidstjenesterTransport IKT og elektronikk
Plastprodukter og produkter 

som inneholder plast

MøblerBatterier Tekstil Produkter som inneholder 
helse- og miljøfarlige stoffer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har valgt ut noen kategorier som er priortert fordi de har stor miljøbelastning. Som dere ser er plast en egen kategori, og kunstgress faller også inn under kategorien som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Kunstgress er på grunn av volumet vår hovedprioritering innen plast. 



Kunstgress - handlingsplanen
• Vurdere behovet for kunstgressbaner og hvilken type kunstgress, 

blant annet ved å etterspørre miljøvennlige alternativer som 
samtidig leverer gode spille-egenskaper.

• Dersom man velger gummigranulat, skal man ha en plan for tiltak 
som hindrer spredning av granulat til omgivelsene (jf. ny 
forskrift110). EU sin foreslåtte regulering av mikroplast i en rekke 
produkter vil også kunne redusere bruken av gummigranulat111. 

• Ha en plan for forsvarlig avhending og helst materialgjenvinning av 
kunstgressbanen som er i tråd med forurensningsloven. 
Kostnaden og muligheten for avhending og materialgjenvinning 
skal komme tydelig frem i tilbudene og bør være en viktig del av 
anskaffelsen dersom man velger å la leverandør av nytt 
kunstgress avhende det gamle. 



https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser

Lag mindre avfall

Bruk ting om igjen

Materialgjenvinn

Utnytt
energi

Tapte ressurser

• Vurder om innkjøp er nødvendig
• Reduser kjøpt mengde, forleng levetid og unngå helse- og miljøfarlige stoffer
• Samarbeid med andre innkjøpere for å dekke like behov

• Etterspør ombruk, reparasjon, rehabilitering, oppgradering eller demontering
• Unngå engangsprodukter 

• Etterspør gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale

• Vurder om du kan skape et sirkulært økosystem (for eks. gjennom 
bruk av biogass laget på rester og avfall)

Avfallshierarkiet for innkjøp 
- forsøk å finne løsninger så høyt opp som mulig

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser




Lov om offentlige anskaffelser § 1 Formål
• Loven skal fremme effektiv bruk 

av samfunnets ressurser. 

• Den skal bidra til at det offentlige 
opptrer med integritet, slik at 
allmennheten har tillit til at 
offentlige anskaffelser  skjer på 
en samfunnstjenlig måte.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Først vil jeg si litt om loven om offentlige anskaffelser. Loven er ikke så vanskelig – og vi skal veilede dere. Vi tror jo at loven både vil bidra til bedre anskaffelser – for eksempel vil kunngjøring bidra til flere tilbydere- som vil gi bedre konkurranse.Må ha med idrettslagene også. Det er viktig at vi alle er i samme marked, hvor vi har åpne kunngjøringer så alle som ønsker kan levere tilbud. Vi kommer til å fremme et forslag overfor departementene om at kunngjøring skal være et krav for å få spillemidler. Loven er ikke så vanskelig. Viktig å gå til flere tilbydere Viktig å samarbeide, sterkere sammen. Større sjanse til å få nye  løsninger. Bedre enn om halvparten av markedet gjør det. Det offentlige skal dekke behovet til lavest mulig kostnad. Skal kjøpe det som er godt nok. I dette kan vi innfortolke at behovet skal dekkes på en måte som best bidrar til å fremme samfunnets interesser på kort og lang sikt og her innfortolkes også bærekraft.Lov om offentlige anskaffelse sier ikke noe om hvilke miljøkrav eller kriterier som skal vektlegges. Vi har noen krav i særlovgivningen for eksempel til kjøretøy og også noen krav til kjemikalier som skal fases ut,



De grunnleggende prinsippene - LOA § 4
• Krav til konkurranse

- kunngjøring
• Krav til likebehandling

- Objektive krav, ikke vise til konkrete merker, norsk produsert
• Krav til forutberegnelighet

- Det skal være tydelig hva leverandøren blir evaluert på, ikke vage kriterier som 
«miljøvennlig»

• Krav til etterprøvbarhet
- Det skal dokumenteres hvordan evalueringen av tilbudene har foregått

• Krav til forholdsmessighet
- Spesifikasjonene skal stå i forhold til anskaffelsens strategiske viktighet, størrelse og 

verdi

• Alle krav og kriterier må ha tilknytning til leveransen (§ 5)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er greit å vite om. Vår anskaffelsesregelverk er ganske likt det regelverket resten av Europa har. Regelverket er tuftet på EU traktaten og de 4 friheter; fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. En norsk leverandør skal få kunne inngi tilbud i andre europeiske lands offentlige anskaffelser, på samme måte som andre Europeiske leverandører skal få delta i norske konkurranserKrav til konkurranse er derfor et veldig viktig virkemiddel: kunngjøring



Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterium Kontraktsvilkår
Minimumskrav som stilles til 
leverandører som ønsker å 
delta

Krav som stilles til egenskapen 
ved varen/tjenesten som skal 
oppfylles

Konkurransekriterier som 
tilbudene rangeres etter

Krav som skal oppfylles av 
leverandøren eller ytelsen som 
blir levert gjennom 
kontraktsperioden

• Skal ha tilknytning til og stå i 
forhold til leveransen

• Sikrer at leverandøren er 
egnet til å gjennomføre 
kontraktsforpliktelsene

• Må ha tilknytning til 
leveransen

• Skal stå i forhold til 
anskaffelsens formål og verdi

• Er det mange leverandører 
som kan levere bør det stilles 
som krav

• Må ha tilknytning til 
leveransen

• Må bidra til meroppfyllelse 
av behov og formål

• Skal være objektive
• Skal være egnet til å skille 

tilbudene fra hverandre

• Må ha tilknytning til 
leveransen.

• Vær tydelig på frister, krav til 
rapportering og ha mulighet 
for stikkprøver/revisjon

Eksempel:
Leverandørens eller dens 
ansattes tidligere erfaring med 
prosjekter med tilsvarende 
miljømål.

Eksempel:
• Kunstgress som består av 

plast skal inneholde 10 % 
gjenvunnet materiale.

• Kunstgress skal ikke ha 
kunstig innfyll. 

Eksempel:
Kunstgress som inneholder 
mer enn 10 % gjenvunnet 
materiale premieres.

Eksempel: 
Gammel kunstgressbane skal 
leveres til materialgjenvinning. 
Dokumentasjon skal 
ettersendes.

Miljøkrav- og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg tar med denne lille oversikten. Særegent for tildelingskriterier er at de skal bidra til meroppfyllelse av behov og formål. Altså at dere stiller krav om det dere må ha, men premierer de som kan levere noe ekstra. 



1900 kunstgressbaner

 miljøproblem eller markedsmulighet?

• Dialogkonferanse våren 2019 
- vi ønsker mer miljløvennlige kunstgressbaner

• Avhending
- sikre materialgjenvinning av alle kunstgressbaner

• Nå tre tilbydere som tar imot kunstgress

- etterspørre materialgjenvunnet materiale i nye 
kunstgressbaner
• helt eller delvis?

Foto: 
Petter 
Haave

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er litt sånn vi jobber – med å utfordre markedet. Sammen. Vi hadde en dialogkonferanse for to år siden – hvor vi etterlyste bedre kunstgressbaner og sirkularitet. Vi ser på kunstgress som et område hvor vi kan Etterspørre nye og bedre løsningerEtterspørre materialgjenvunnet råvareFå til et sirkulært kretsløpSkape innovasjon og arbeidsplasser



www.startoff.no •   startoff@dfo.no

Vi bringer oppdragsgivere og startups sammen 
for å løse utfordringer i offentlig sektor

http://www.startoff.no/
mailto:startoff@dfo.no


HØSTTILBUD 2021 - FULLFINANSIERING AV 
SIRKULÆRE STARTOFFPROSJEKTER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Workshop!Fortelle om trøndelag. Innovasjon – noe nytt, som ikke r i markedet. Skal utvikles sammen. Eller videreutvikling av eksisterende løsning.Ring oss!



Forbud mot gummigranulat

• I kommuner med forbud, en forutsetning at        
man ber om kunstgress uten gummigranulat 

• Forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der 
det brukes plastholdig løst fyllmateriale

• Med plastholdig løst fyllmateriale menes faste partikler i 
kornet eller revet form, som ikke løses opp i vann, som 
inneholder syntetisk materiale med innhold av polymerer.

• også plastbelagt fyllmateriale omfattes
• Krav til fysisk barriere, løsninger for håndtering av 

drensvann og overvann, tiltak for å hindre spredning. 
• Informasjonsplikt til brukere, kunnskaps- og 

dokumentasjonsplikt
• Snørydding
• Substitusjonsplikt
• Statsforvalteren fører tilsyn 
• Overgangsbestemmelse – ved utskiftning 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forutsetning at man ber om kunstgress uten gummigranulat – Også dersom kommunen ikke har forbudavgjørelse om gummigranulat eller andre løsninger bør tas tidlig Ikke tenke gårsdagens løsninger, men hva vi trenger for fremtiden. Forskriften -.Her har også fotballforbundet laget en veileder om hvordan sikre mot avrenning. også vurdere å kjøpe kunstgresset for seg og de ulike tingene som skal til for å sikre mot avrenning som et eget kjøp. Jeg kommer tilbake til dette med å dele opp anskaffelsenNoe om at vi følger med på om EU evt kommer til å foreslå et forbud.



Det brukte kunstgresset 
• Næringsavfall - forurensningsloven § 32

• plikt til å sørge for at kasserte kunstgressmatter blir 
levert til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår 
gjenvinning

• Kunstgressmatter er svært sjelden egnet for ombruk 
• Innfyll av sand kan ombrukes

• Ansvaret for banen varer frem til lovlig avfallsanlegg 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En utberedt misforståelse av avhending av gammelt kunstgress er en del av den nye anskaffelsen. Her kan dere ringe med aktuelle avfallsselskaper og sjekke priser og praktiske ting. Nå finnes det tilbydere. Næringsavfall og lite egnet for ombrukVanligvis er vi veldig pro ombruk, men kunstgress er nesten alltid utslitt. Vi har jo noen eksempler med kunstgressmatter på avveie. Dette er helt uakseptabelt. Både å henlegge brukte matter i skogen eller at en leverandør istedenfor å levere matten til et lovlig avfallsanlegg, frakter mattene ulovlig ut av norge. For det første ansvaret for matten varer helt frem til matten er levert på lovlig avfallsanlegg. Bildene over viser eksempler på helt meningsløs «ombruk» i gåseøyne  - nevne du forskjellige Si noe om våre mål- § 7.(plikt til å unngå forurensning)Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.§ 28.(forbud mot forsøpling)Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.



Avhending

• KG2021 – har mål om 
• null kunstgressbaner på avveie eller i «ombruk» 
• Mest mulig materialgjenvinning
• Nye baner med innslag av resirkulert materiale

• Vi må måle her. 

• Og kanskje på sikt at dette bør være et krav for å 
få spillemidler. 



Kontraktsstrategi
• Planlegge hvordan konkurransen best kan 

gjennomføres
- Mal på www.anskaffelser.no

• Hvordan kan du planlegge for at behovet og 
formålet med anskaffelsen kan dekkes på 
- best mulig måte 
- til lavest mulig kostnad
- miljøperspektivet

• Risikostyring – planlegge for hva som kan gå galt

• Bør kunstgress være et eget kjøp? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At dere legger en strategi for anskaffelsen – setter noen mål. Ofte har kommunen noen miljømål. Legger en plan for prosessen og for hvordan dere skal følge opp. Bundling – knytter to eller flere høyst ulike ytelser sammen. Vi anbefaler sterkt å ha kunstgress som en egen anskaffelseDette gir direkte dialog og reell konkurranse på kunstgressetMange entreprenører har faste samarbeidspartnere og spør kun enDere får tydeligere gjennom deres spesifikasjoner, men er jo også mulig å Selv om detHvis man velger flere e Bevisst hvilke incentiver man gir Bør tilbyder bli målt på annet enn økonomi?Tar avgjørelser for eksempel om hvilken type kunstgress. Eller om dere skal ha totalentreprise Faktum, i en totalentreprise har du liten påvirkning på kjøp av kunstgress. Totalentreprenøren vil jo kjøpe kunstgress som vedkommende kjøper grus og lignende. Fordelen med totalentreprise er naturligvis at dere kun har en å forholde dere til. Prosjektleder for bygging bør få føringer om miljø og kvalitet av kommune/idrettslag. 

http://www.anskaffelser.no/


• Spør hvor mye kunstgressfiber slites av i løpet 
av et år ved vår bruk 

- Formuler et krav ut fra hva fler kan levere. 
• Bruk gjerne tildelingskriterium i tillegg for å premiere 

meroppfyllelse

• Spør om de har dokumentasjon
- Vurder å premiere de med laboratorietester og Lissport-test

• Vurder krav om funksjonstest annet hvert år
• Krav om funksjonstest i flere driftsår vil kunne motivere til 

å produsere baner med lengre levetid
• Vurder krav og kontraktsvilkår som kan motivere til god 

holdbarhet

Bruk leverandørdialogen! 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Leverandørdialog – bruke denne som et verktøy for å formulere krav. Vi vil også veldig gjerne høre om erfaringene deres her, så kan vi etter hvert bli mer konkrete på hva dere kan spørre om. Formulere krav – det enkleste er krav. Dokumentasjon kan være for eksempel fra et laboratorium. Lisport- test(eks 2000 timer i året)Det er viktig å samle inn opplysninger slik at dere kan lage dokumentasjonskrav hvor leverandørene kan levere sammenlignbar dokumentasjon. Når flere har krevd funksjonstest vil vi også ut fra testresultatene kunne si noe kvalifisert om varighetI dag krav i kunstgressboka og bestemmelser om tilskudd (spillemidler) om en test i løpet av første driftsår



Snakk med flere leverandører!

• Vi har flere eksempler på at idrettslag og kommuner 
har kontakt med en leverandør
- og etterspør kunstgress eller innfyll fra leverandør XX eller 
- spesifiserer hva de ønsker så kun en kan levere 

• Dette er ulovlig! 

• Ikke lov til å etterspørre bestemte merker eller 
leverandører 

• Heller ikke lov til å be om at varen skal være fra et 
bestemt land – forbudet mot diskriminering 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En ting er at det ikke er lov. Det grunnleggende kravet til konkurranse. Det er også fryktelig dumt da det begrenser konkurransen og dere vil få dårligere betingelser. Det å prate med flere leverandører vil også gi dere nyttig informasjon. 



Prinsippet om konkurranse
• Skal i utgangspunktet søke å ha flere tilbydere 

slik at det kan bli konkurranse om å levere til 
offentlig sektor. 

• Men noen ganger finnes det produkter med 
særlige miljøegenskaper, men med kun en 
leverandør (foreløpig). 

• Alternativ 1: at dere utformer en konkurranse 
med tildelingskriterier som vekter kvalitet

• Alternativ 2: at dere stiller minimumskrav, men 
holder spesifikasjonene så åpne at flere 
leverandører kan levere 
- om ikke i dag, så på sikt. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kan for eksempel være at det finnes kunstgressystemer uten innfyll i det hele tatt. Vi skaper ikke innovasjon hvis vi alltid skal vente på at flere kan levere. Vi må jo også kjøpe de gode produktene for å dra markedet i en miljøvennlig retning. Du må på en eller annen måte begrunne hvorfor du stiller krav som så vidt du vet kun en kan levere på. For eksempel beskrive hvorfor dere har valgt å stille disse kravene, i praksis en miljøbegrunnelseViktig at kravene stilles på en måte som gjøre at andre leverandører kan levereNår det gjelder innfyll – jeg antar at det vil være flere typer innfyll som kan dekke behovet.  



Krav til ny bane
• Still krav om at ny bane skal kunne materialgjenvinnes

(resirkuleres) 
- Lurt å bruke krav i kravspesifikasjon «skal være 

resirkulerbar»
- Be om dokumentasjon fra leverandøren

• Inklusive dagens pris for å resirkulere tilbudt bane 

• Her legger vi grunnlag for at vi i fremtiden kan 
etterspørre andel resirkulert materiale i nye baner
- Bruk leverandørdialogen til å spørre om noen leverandører 

har produkter med innslag av resirkulert materiale

- Vet at minst en kan dette per i dag



Husk vedlikehold! 

• Vedlikehold – tenk her på totale kostnader. 
- Dere kan være villig til å betale mer for en bane med 

mindre vedlikehold. 

• Dette kan dere enten formulere som 
- krav eller 
- dere kan regne ut levetidskostnader og premiere 

leverandører med produkter som krever mindre vedlikehold 
(tildelingskriterium)

• Vi tenker at det også går an å oppgi prisen som 
både innkjøp og vedlikeholdskostnader 
- Til idrettslag: Fritid på dugnad er skyggepris på lønn

• Kontakt oss gjerne

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette må dere spørre om i leverandørdialogen. Hva koster banen oss? Dette må dere sette i sammenheng med innkjøpspris på selve banen og hvor varig banen er, slitestyrke etc. I tillegg til å huske på kostnadene til vedlikehold, er det å lage en plan for å få det gjort. 



kontraktsoppfølging

• Plikt til å følge opp kontrakten. 

• Vedlikehold og loggføring
- Ofte har leverandører et krav til at dere må loggføre 

vedlikehold for å kunne fremme eventuelle reklamasjoner

• Manglende kontraktsoppfølging: Dersom 
avtalen endres vesentlig og det ikke reageres fra 
oppdragsgiver– kan anses som en ulovlig direkte 
anskaffelse
- kravet til forutberegnelighet og konkurranse

• Sosialt ansvar – plikt til å følge opp

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Er jo en plikt overfor egen virksomhet overfor leverandøren så de får mulighet til å retteoverfor konkurrentene – de har deltatt i en konkurranse som skal være på like vilkår, hvis vi godtar at valgt leverandør leverer noe mindre – hvis ytelsene som skal leveres endres ift det som er avtalt - kan bli en ulovlig direkteanskaffelse – erstatningVi når ikke miljømål om vi ikke sjekker at varer, tjenester, bygg og anlegg vi mottar har miljøegenskapene vi har bestilt og betaler forOffentlige virksomheter har en plikt til å fremme menneskerettigheter når vi anskaffer varer med risiko for menneskerettighetsbrudd i produksjonen – LOA § 5Vi må stille krav – og følge dem opp – dette gjelder også råvarer. Forberedelse av fremtidige anskaffelser 



Fremtiden
• Sterke føringer om å fremme miljø og sirkulær økonomi gjennom anskaffelser
• Vi må utfordre leverandørene til å levere mer bærekraftige produkter 
• Vi må etterspørre andel av resirkulert materiale i nye kunstgressbaner
• Vi MÅ sørge for at alle eksisterende baner går til materialgjenvinning 

• Vi bør være forberedt på at det kan komme 
lovgivning fra EU eller at det kan komme 
restriksjoner på finansiering  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
tyske myndigheter finansierer ikke kunstgress med gummigranulat enkelte tyske banker gir ikke finansiering til kunstgress med gummigranulat Oslo fylkeskommune har vedtatt å prioritere baner med gummigranulat sist når de skal fordele spillemidler Flere norske banker og stiftelser stiller miljøkrav for å finansiere idrettsbaner og anlegg



Kom i gang med grønne anskaffelser 
– veileder og e-læringskurs

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har med denne foilen – både for å reklamere for vår kom i gang veileder – og fordi den er ganske pedagogisk  - lese fra punkt to. 



Kontakt oss på 

Sparretelefon: + 47 404 34 830

Anskaffelser.no

Kontakt: elisabeth.sandnes@dfo.no

KG2021
https://www.ntnu.no/siat/kunstgress2021

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anskaffelser.no%2Fom-oss%2Fkontakt-oss%2Fom-sparretelefonen&data=04%7C01%7C%7C89907c9915a843ec4fdc08d8e932f2a8%7C1a91f966247e497bbee609072f7ea02a%7C0%7C0%7C637515752313378687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N8%2Bwm5FWvUbVkVUKB1xBPlt0WzifHmvcTQgKcNx7H94%3D&reserved=0
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