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UDBUDSRETLIGT NYHEDSBREV

Der er afsagt en del principielle kendelser fra Klagenævnet for Udbud i løbet af de sidste par måneder,
som er værd at hæfte sig ved for alle, der beskæftiger sig med udbudsret. Nogle af de mest interessante
gennemgås kort nedenfor.
Kommissionen har endvidere 20. december 2011 fremlagt et forslag til et nyt udbudsdirektiv, der omtales nedenfor.

De første kendelser fra Klagenævnet for Udbud, hvor en kontrakt er blevet erklæret for uden
virkning
Ved to kendelser af henholdsvis 3. og 13. januar 2012 i sagerne Danske Arkitektvirksomheder mod Thisted Gymnasium og HF-kurser og Danske Arkitektvirksomheder mod Skanderborg Gymnasium udnyttede
Klagenævnet for Udbud for første gang muligheden for at erklære en kontrakt uden virkning og pålagde
de to ordregivere en økonomisk sanktion på henholdsvis 80.000 og 45.000 kr.
Sagerne vedrørte to udbud af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af henholdsvis en
ny aulabygning og en idrætshal på to gymnasier. Kontrakterne blev indgået ved direkte tildeling uden
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med henvisning til udbudsdirektivets artikel 31,
stk. 1, b) (om beskyttelse af enerettigheder). Gymnasierne påberåbte sig under sagen, at gymnasiernes
bygninger oprindeligt var tegnet af Friis & Moltke, og at det var afgørende, at Friis & Moltkes ophavsret
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blev respekteret ved gennemførelsen af projekterne, og at ombygningen skete med respekt for det hidtidige arkitektoniske helhedspræg.
Klagenævnet udtalte i overensstemmelse med EU-retlig praksis og fast praksis fra Klagenævnet for Udbud, at det var ordregiver, der skulle bevise, at betingelserne for direkte tildeling efter artikel 31, stk. 1,
litra b, var opfyldt.
Ordregiverne havde ikke løftet denne bevisbyrde, og da de samtidig ikke havde benyttet sig af fremgangsmåden i håndhævelseslovens § 4 om indrykning af en bekendtgørelse om frivillig forudgående bekendtgørelse om direkte tildeling, blev kontrakterne erklæret uden virkning med deraf følgende økonomisk sanktion.
Under sagen var der fremlagt en meget udførlig erklæring fra en (uvildig) arkitekt, hvoraf fremgik, at
nyopførelser i relation til eksisterende bygninger i almindelighed sagtens kan udføres af andre end den
oprindelige arkitekt, hvorefter undtagelsesreglen i udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra b, ikke fandt
anvendelse.
Klagenævnet har ved en tidligere kendelse af 5. december 2011, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S mod Erhvervsskolen Nordsjælland, fundet, at hvis en ordregiver har vurderet, at en kontrakt
kan indgås uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og har fulgt proceduren i
håndhævelseslovens § 4, så har Klagenævnet for Udbud ikke hjemmel i håndhævelseslovens ordlyd m.v.
til efterfølgende at erklære en sådan kontrakt for uden virkning.
Klagenævnet fandt ved kendelsen at måtte se bort fra bemærkningerne i lovforslaget, hvorefter Klagenævnet uanset at § 4-proceduren har været fulgt, kan erklære kontrakten for uden virkning, såfremt
nævnet vurderer, at ordregiveren har foretaget en "åbenbar urigtig" vurdering med hensyn til, at udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke finder anvendelse.
Som illustreret ved denne kendelse er det af stor betydning, at de ordregivere, der påtænker at indgå
kontrakter uden forudgående udbud, er opmærksomme på proceduren i håndhævelseslovens § 4, da en
ordregiver ved at følge denne relativt enkle fremgangsmåde i hvert fald som udgangspunkt kan vaccinere
sig mod sanktionen ”uden virkning” i de tilfælde, hvor Klagenævnet for Udbud ellers måtte have hjemmel
til at anvende denne sanktion.
Link til kendelse af 5. december 2011 her, link til kendelse af 3. januar 2012 her og kendelse af 13. januar 2012 her.

Hvornår foreligger der en gensidigt bebyrdende aftale?
Klagenævnet for Udbud tog den 10. februar 2012 i en principiel sag mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Frederiksberg Kommune stilling til, hvornår der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale,
og fastslog, at en kommunes aftale med en skorstensfejer om dennes udførelse af lovpligtigt skorstensfe-
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jerarbejde i kommunen udgjorde en ikke udbudspligtig aftale, da aftalen ikke var gensidigt bebyrdende,
idet skorstensfejerens vederlag ikke blev betalt af kommunen, men af de husejere, der fik udført skorstensfejerarbejdet.
Det er i tidligere praksis fra EU-domstolen slået fast, at for, at en offentlig tjenesteydelsesaftale er gensidigt bebyrdende, kræver det en modydelse, der betales direkte af den ordregivende myndighed til tjenesteyderen, ligesom Domstolen har udtalt i konkrete tilfælde, at gensidigt bebyrdende aftaler ”bygger på
den tanke, at den ordregivende myndighed forpligter sig til at gennemføre den ydelse, der er genstand
for kontrakten mod et vederlag”, jf. EU-domstolens udtalelser i sagerne C-458/03 og C-451/08.
Frederiksberg Kommune havde i den konkrete sag indgået en aftale med en skorstensfejer om udførelsen
af skorstensfejning for kommunens husejere. Denne aftale fastlagde, hvordan skorstensfejningen skulle
udføres, og hvordan betalingen kunne opkræves, og det fremgik af aftalen, at husejerne ikke var forpligtet til at anvende den udpegede skorstensfejer, men kunne vælge en anden skorstensfejer. Det fremgik
af sagen, at betaling for brug af den skorstensfejer, som Frederiksberg Kommune tilbød, skete ved husejernes betaling af et gebyr over ejendomsskattebetalingen, som kommunen videreformidlede til skorstensfejeren med fradrag af 2 % i administrationsgebyr til kommunen.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens synspunkt under sagen var, at den betaling, som skorstensfejeren
fik, var at betragte som en økonomisk modydelse for udførelse af skorstensfejerarbejdet, og at det efter
gennemførelsen af en markedsundersøgelse kunne lægges til grund, at husejerne reelt ikke valgte en
anden skorstensfejer end den, kommunen havde indgået aftale med, og ikke var bekendt med, at der var
mulighed for at vælge en anden skorstensfejer end den, som kommunen havde en aftale med.
Dette argument tog Klagenævnet for Udbud ikke til følge og slog under henvisning til ovenstående EUpraksis fast, at ”for at der kan blive tale om en gensidigt bebyrdende aftale i direktivets forstand, er det
således et krav, at den ordregivende myndighed får leveret en ydelse mod at betale et vederlag”, og at
"Da det efter det anførte er de enkelte husejere og ikke indklagede, der modtager skorstensfejerydelsen,
og da det også er de enkelte husejere, som betaler vederlaget for ydelsen, foreligger der ikke en gensidigt bebyrdende aftale mellem parterne, og aftalen er derfor ikke omfattet af tjenesteydelsesdirektivet."
Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sin vejledning til udbudsdirektiverne har givet
følgende eksempel, som ikke længere kan anses for gældende: ”Ved lovpligtig skorstensfejning varierer
det fra kommune til kommune, om borgeren betaler skorstensfejeren direkte eller over ejendomsskattebilletten. Men da det er kommunen, der udpeger distriktets skorstensfejer, og borgerne ikke kan vælge
en anden leverandør, er der i udgangspunktet tale om en udbudspligtig aftale mellem kommunen og
skorstensfejermesteren”.
Link til kendelsen her.
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Anvendelse af referencer fra tidligere opgaver kan være et lovligt tildelingskriterium ved en
tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II
Den 30. januar 2012 fastslog Klagenævnet for Udbud i en sag mellem Maja Consulting Smba og VisitNordsjælland F.M.B.A. om tilbudsindhentning, at ordregiveren ikke havde pligt til at anvende laveste pris
eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterium ved en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Endvidere, at der ikke er krav om, at udvælgelseskriterier og tildelingskriterier skal
være skarpt adskilt ved tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II.
Sagen vedrørte køb af elektroniske infostandere og -skærme. VisitNordsjælland havde angivet i tilbudsbetingelserne, at der "blandt andet vil blive lagt vægt på tilbudsgivers forståelse og faglige kompetencer
inden for opgaven og produktsortiment” samt ”referencer fra tilsvarende opgaver”. Maja Consulting
Smba, som ikke havde fået tildelt kontrakten, klagede herover og anførte, at disse kriterier var ulovlige.
Klagenævnet slog i kendelsen fast, at ved udbud efter tilbudslovens afsnit II er ordregivere som udgangspunkt frit stillet med hensyn til at anvende de kriterier for tildeling af opgaven, som de finder nødvendige og relevante, og at ordregivere kan vælge at benytte de tildelingskriterier, der kendes fra udbudsdirektiverne og tilbudslovens afsnit I (bygge- og anlægskontrakter), men at de ikke er forpligtet
hertil. Andre kriterier kan således benyttes, hvis de er saglige, objektive og ikke diskriminerende og dermed egnede til at identificere det bedste tilbud. Klagenævnet fandt, at de konkret fastsatte kriterier opfyldte disse krav. Klagenævnet slog samtidig fast, at der ikke er krav om, at udvælgelseskriterier og tildelingskriterier skal være skarpt adskilt, når der sker udbud efter tilbudslovens afsnit II, sådan som tilfældet er ved udbud efter lovens afsnit I eller ved EU-udbud, og at de konkret anvendte kriterier hverken
var i strid med tilbudslovens § 15 d, stk. 1 eller gennemsigtighedsprincippet.
Link til kendelsen her.

Ordregivere har vid adgang til annullation af et tilbud
Højesteret fastslog i en dom af 18. august 2011 om Silkeborg Kommunes annullation af en udbudt rengøringskontrakt, at ordregivere som udgangspunkt må anses for berettiget til at annullere et udbud, således at ingen af de afgivne tilbud antages, så længe en annullation ikke forfølger usaglige formål eller er i
strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip.
Dette fandt Højesteret ikke var tilfældet i den pågældende sag. Højesteret har derved klart slået fast, at
det er klageren, der har bevisbyrden i en sag om, hvorvidt en ordregivers annullation er usaglig.
Det fremgik af sagsfremstillingen, at baggrunden for Silkeborg Kommunes beslutning om annullation i
den konkrete sag var en ikke nærmere underbygget formodning om, at et timetal i et tilbud fra en tilbudsgiver (ISS Facility Services A/S) var urealistisk lavt, og Højesterets afgørelse kan ses som en bekræftelse på, at der ikke stilles strenge krav til ordregivers bevæggrunde for en beslutning om at annullere et udbud.
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Link til Højesterets dom her.

Opsættende virkning
Når Klagenævnet for Udbud vurderer, hvorvidt en klage skal tillægges opsættende virkning, anvender
Klagenævnet for Udbud tre betingelser, som er udviklet i EU-domstolens praksis og som alle skal være
opfyldt, før en klage tillægges opsættende virkning.
1)

Fumus boni juris (betyder på dansk, at det skal være meget klart, at klagen har noget på sig),

2)

uopsættelighed (klager har ikke mulighed for at få varetaget sine interesser, hvis klagen ikke tillægges opsættende virkning),

3)

en interesseafvejning (dvs. en afvejning af parternes modsatrettede interesser i opsættende virkning).

I praksis er det sjældent, at alle tre betingelser er opfyldt på samme tid, og Klagenævnet for Udbud tillægger derfor meget sjældent klager opsættende virkning.
Denne praksis har ofte været kritiseret af praktikere for at være for restriktiv, især når henses til, at en
klager, der ikke får en klage tillagt opsættende virkning, efterfølgende ofte får medhold i en klagesag
med den konsekvens, at Klagenævnet for Udbud annullerer tildelingsbeslutningen.
I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. oktober 2011, ØGT ApS Økologisk Grønne Torv mod Ishøj
Kommune, der vedrørte en rammeaftale om levering af økologiske fødevarer til skoler og børneinstitutioner, tillagde Klagenævnet for Udbud imidlertid en klage opsættende virkning.
Begrundelsen for opsættende virkning var ifølge kendelsen, at Klagenævnet for Udbud vurderede, at det
var meget klart, at "fumus boni juris"-betingelsen (dvs. at klagen havde noget på sig) var opfyldt, og at
klagen derfor ville blive taget til følge, herunder påstanden om annullation af tildelingsbeslutningen. Klagenævnet for Udbud lagde i denne sag mindre vægt på opfyldelsen af betingelse nr. 2 om uopsættelighed, og betingelse nr. 3 om en interesseafvejning til fordel for klager var opfyldt.
Denne lidt mere lempelige tilgang synes Klagenævnet for Udbud dog at have fraveget i sin efterfølgende
praksis, idet Klagenævnet for Udbud den 20. januar 2012 afsagde en delkendelse om opsættende virkning i en sag anlagt af Ansaldo STS SpA mod Banedanmark vedrørende et udbud af et signalsystem til
tog.
Klagenævnet for Udbud tog i denne sag ikke udtrykkeligt stilling til, om betingelserne for fumus boni juris
var opfyldt, men begrundede en afvisning af at tillægge klagen opsættende virkning med, at betingelsen
om uopsættelighed ikke var opfyldt, og at der ikke forelå forhold, der kunne føre til slækkelse af kravene
til opfyldelse af betingelsen om uopsættelighed.
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Kendelsen viser, at det i praksis i mange tilfælde er næsten umuligt at opfylde betingelse 2 om uopsættelighed. Dette må således anses for hovedårsagen til, at Klagenævnet for Udbud kun yderst sjældent tillægger klager opsættende virkning, selv hvor Klagenævnet for Udbud vurderer, at betingelsen om fumus
boni juris er opfyldt.
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. september 2011, Atea A/S mod Københavns Kommune, er dog
et eksempel på en af de få sager, hvor Klagenævnet for Udbud fandt, at betingelsen om fumus boni juris
så klart var opfyldt, at de øvrige betingelser trådte lidt i baggrunden. Klagen blev derfor tillagt opsættende virkning. Det har nok også haft betydning for denne afgørelse, at klager undlod at afgive tilbud, hvilket talte for, at uopsættelighedsbetingelsen var opfyldt, da klagers tab ved de ulovlige udbudsbetingelser
derfor ikke kunne kompenseres med et erstatningskrav, da en klager, der ikke har afgivet tilbud, selvsagt
ikke kan få godtgjort tilbudsomkostninger (negativ kontraktinteresse) eller løfte bevisbyrden for positiv
opfyldelsesinteresse (dvs. tabt fortjeneste) på en kontrakt, som den pågældende ikke har afgivet tilbud
på.
En kendelse fra Retten ved EU-domstolen af 25. januar 2012 afsagt i sag T-637/11 R, Euris Consult Ltd
mod Europa-Parlamentet, viser, at Klagenævnet for Udbuds restriktive linje synes at være i fuld overensstemmelse med EU-domstolens retspraksis, idet denne dom også opstiller strenge krav for at anse betingelsen om uopsættelighed for opfyldt.
Det må derfor konkluderes, at de lempelser, som synes at kunne spores i Klagenævnet for Udbuds praksis vedrørende opsættende virkning med kendelsen af 3. oktober 2011, ØGT ApS Økologisk Grønne Torv
mod Ishøj Kommune, ikke er afspejlet i den efterfølgende retspraksis, og at en klager, der ønsker opsættende virkning i forbindelse med anlæg af en klagesag, fortsat må forvente, at dette i praksis er meget
svært at opnå.
Link til ØGT-kendelsen her, link til Ansaldo-kendelsen her, link til Atea-kendelsen her og link til Rettens
kendelse her.

Forslag til nyt udbudsdirektiv
Kommissionen har fremsat et direktivforslag KOM (2011) 896, der vil modernisere EUs udbudsregler for
offentlige indkøb.
Der er samtidig fremlagt to andre direktivforslag; dels et forslag til direktiv for forsyningssektoren og dels
et forslag til et særligt direktiv om tildeling af koncessionskontrakter.
Bemærkningerne nedenfor vedrører kun et overblik over de væsentligste ændringsforslag i forhold til
udbudsdirektivet.
Direktivforslaget er endnu ikke vedtaget. Ifølge forslaget skal direktivet først implementeres i medlemsstaterne i juni 2014. Direktivforslaget indeholder forslag til en række nye bestemmelser, der vil direktiv-
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fæste en række af de aktuelle spørgsmål, som gennem de seneste år har været genstand for sager ved
EU-domstolen og Kommissionen.
Selv om direktivforslaget formentlig ikke vil blive vedtaget i den nuværende form, er det alligevel af interesse for alle, der beskæftiger sig med udbudsret at få et indblik i, hvilke emner direktivforslaget omhandler, da ændringsforslagene må antages at afspejle Kommissionens holdning til og fortolkning af retsstillingen på en række aktuelle områder, som pt. ikke er direktivfæstet og som har givet anledning til
fortolkningstvivl i en række konkrete tilfælde, f.eks. adgangen til at ændre i udbudspligtige kontrakter
efter, at de er indgået, og mulighederne for at ændre deltagerne i et konsortium, der er prækvalificeret
m.v., jfr. nærmere nedenfor.
Formålet med direktivet er ifølge præamblen at forenkle reglerne, øge effektiviteten og justere reglerne
på en række områder, så de i højere grad tager hensyn til ændrede politiske, sociale og økonomiske forhold.
Det er endvidere et formål at opnå en forenkling af reglerne og sikre, at det bliver lettere at få adgang til
udbudsmarkedet for bl.a. små og mellemstore virksomheder.
Gennemgangen nedenfor viser, at det må anses for meget tvivlsomt, om denne forenklings formål opnås,
hvis direktivet vedtages i den nuværende form.
Væsentlige ændringer
Sondringen mellem A- og B-ydelser ophæves, hvilket bl.a. betyder, at en del ydelser, som før ikke har
været udbudspligtige (men kun omfattet af tilbudsloven), bliver omfattet af udbudsreglerne, bl.a. ældreomsorg, kantineydelser og juridiske tjenesteydelser.
Der indføres særligt fleksible regler for samarbejde mellem offentlige enheder, ligesom der indføres et
helt nyt koncept, som hedder "innovationspartnerskaber".
Der indføre endvidere et særligt regelsæt for, at køb af tjenesteydelser kan udbydes i et samarbejde mellem ordregivende myndigheder fra forskellige medlemsstater, såkaldt "Cross Border Joint Procurement".
Direktivforslaget indeholder en kodificering af de spilleregler for teknisk dialog med markedet forud for
offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, som er udviklet i praksis, og umiddelbart synes der ikke at
være modstrid mellem de forslag, der introduceres, og Klagenævnet for Udbuds nugældende praksis på
området.
Forslaget indeholder et særligt afsnit, der afgrænser, hvornår der foreligger inhabilitet og en præcisering
af regelsættet for udformningen af de tekniske specifikationer.
Forslaget lægger endvidere op til, at erfaringer og referencer hos det team, der stilles til rådighed, lovligt
må indgå i tildelingskriterierne, når der er tale om tjenesteydelsesaftaler, og endvidere, at omstillingsom-
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kostninger og "Life Cycle Costs" kan indgå i tilbudsevalueringen på visse betingelser. Disse betingelser
synes umiddelbart at svare til de betingelser, som kan udledes af praksis fra Klagenævnet for Udbud.
Endvidere indeholder forslaget et forsøg på at kodificere EU-domstolens praksis om, i hvilket omfang
kontrakter kan ændres i deres løbetid, uden at det kræver et nyt udbud, ligesom der indføres regler for,
hvilke ændringer, der kan tillades blandt deltagere i et prækvalificeret konsortium, uden at det har konsekvenser for prækvalificeringen. På dette punkt har Klagenævnet for Udbud jo haft en meget restriktiv
praksis, og forslaget synes at have en lempeligere tilgang hertil end den tilgang, der p.t. kan udledes af
Klagenævnets praksis, jf. bl.a. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. marts 1998 i sagen Foreningen af
Rådgivende Ingeniører mod Ledøje-Smørum Kommune.
Vi vil orientere mere om reglerne, når direktivforslaget vedtages.
Link til direktivforslaget her.

Forslag om obligatorisk annonceringsplatform for annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 16. januar 2012 sendt udkast til bekendtgørelse om ordregiveres
annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den nye Centrale Udbudsplatform
(www.udbud.dk) i høring.
Udkastet til bekendtgørelse sigter imod at fastlægge måden, hvorpå offentlige udbud sendes i høring. Det
skyldes, at udbud med en værdi på DKK 500.000 og derover - ifølge bekendtgørelsens §§ 1 og 2 - skal
udarbejdes efter en fast skabelon og sendes til offentliggørelse på www.udbud.dk.
Formålet med bekendtgørelsen vil være at sikre de ordregivende myndigheder en lettere adgang til indberetning af udbud og samtidig skabe et overblik over mulige kontrakter for eventuelle tilbudsgivere.
Klagenævnet for Udbud bemyndiges ifølge udkastet til bekendtgørelse § 3 til at behandle klager over
manglende overholdelse af bekendtgørelsens regler.
Ud over annonceringspligten vil det også være muligt for ordregivende myndigheder frivilligt at benytte
www.udbud.dk til bl.a. at annoncere mindre udbud til en værdi på under DKK 500.000 samt EU-udbud.
Efter planen skal udbudsplatformen være klar 1. april 2012, og bekendtgørelsen forventes at træde i
kraft på samme tidspunkt.
Link til udkastet til bekendtgørelse her.
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Vi står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller andre spørgsmål vedrørende udbudsretlige problemstillinger.

LOTTE HUMMELSHØJ
ADVOKAT (L)
LH@NNLAW.DK

BETINA SCHIØNNING
ADVOKAT
BS@NNLAW.DK

KATRINE LAPP
ADVOKATFULDMÆGTIG
KL@NNLAW.DK

Frederiksberggade 16
1459 København K
Tel 33 11 45 45
Fax 33 11 80 81
www.nnlaw.dk

NIELSEN NØRAGERS KONKURRENCE- OG UDBUDSRETSGRUPPE LEDES AF ADVOKAT HENRIK PEYTZ OG ADVOKAT
LOTTE HUMMELSHØJ, DER BEGGE HAR STOR ERFARING MED RÅDGIVNING OM UDBUDSRETLIGE SPØRGSMÅL OG
FØRELSE AF SAGER OM UDBUDSRET FOR KLAGENÆVNET FOR UDBUD OG DOMSTOLENE. HERUDOVER BESTÅR
GRUPPEN AF ADVOKAT THOMAS MYGIND, ADVOKAT BETINA SCHIØNNING, ADVOKATFULDMÆGTIG KATRINE LAPP
OG ADVOKATFULDMÆGTIG LINE GODSK.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM
FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE
MED DE ADVOKATETISKE REGLER.

TILMELDING TIL UDBUDSRETSLIGT NYHEDSBREV KAN SKE VIA NIELSEN NØRAGERS HJEMMESIDE HER

