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o Arbeidet med alle typer oppdrag innenfor fast eiendom siden stiftelse i 1924

o Spisskompetanse innenfor fast eiendom, kontrakter og avtaler, selskapsrett og transaksjonsstøtte, 
tvisteløsning og prosedyre

o Kontor i Bergen, Førde, Norheimsund og Stryn

o 54 medarbeidere, 40 advokater/adv.fullmektiger

o Del av Advocatia-samarbeidet 

o Studentmedarbeidere:
• Resepsjonen
• Trainee
• Skriveplass for masterstudenter

Kort om Harris
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o Hva gjør forvaltningen når den stiller vilkår?
o Når er vilkårsstillelse aktuelt?
o Hvilke rettslige skranker foreligger?

• I hjemmelsgrunnlaget
• Etter ulovfestet rett

• Vilkårslæren
• Forholdsmessighetsprinsippet

o Rettsvirkningen av ulovlige vilkår
o Illustrasjon gjennom praktiske eksempler og rettspraksis
o Tips til eksamen

Vi skal se på
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o Begrepsbruk: Vilkår / betingelser om hverandre 
• «Betinget rammetillatelse»

o Betydning: Det tas forbehold om plikter i vedtak som begunstiger den private

o Vilkårene kan medføre begrensninger eller handleplikt

Hva er vilkår? 
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o Planvedtak (bestemmelser)
• Kommuneplanens arealdel
• Reguleringsplan

o Dispensasjonsvedtak

o Vedtak om tillatelse til byggetiltak (byggetillatelse)

o Forvaltningsavtaler 

Eksempel på vedtak som typisk har vilkår
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1) Åpner hjemmelsgrunnlaget for at det lovlig kan stilles vilkår til  denne 
typen vedtak? (tolke hjemmelsgrunnlaget)

2) Er det aktuelle vilkåret innholdsmessig innenfor yttergrensene / 
skrankene for vilkårsstillelse, som er oppstilt i hjemmelsgrunnlaget eller 
ulovfestet rett? (vurdere vilkåret) 

Lovlig vilkår? En todelt vurdering 
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o Forvaltningen kan som utgangspunkt stille vilkår til vedtak dersom 

1) hjemmelsgrunnlaget (loven) åpner for det, eller 

2) begunstigende vedtak/tillatelse er gitt på bakgrunn av forvaltningens skjønnsutøvelse 
(jf. den ulovfestede vilkårslæren)

Hjemmel for vilkårsstillelse
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o Ordlyden åpner direkte for vilkårsstillelse

o Eksempel: Bestemmelser i reguleringsplaner, jf. pbl. § 12-7

«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende 
forhold: 

1. grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet,

2. vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder 
byggegrenser, for å  fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivaretaulike hensyn i eller av 
hensyn til forhold utenfor planområdet, 
(…)

10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke 
kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale 
tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder,  skoler mv. er tilstrekkelig etablert,
(…)

En tolkning av hjemmelsgrunnlaget
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o Eksempel på vilkår gjennom planbestemmelser :

En tolkning av hjemmelsgrunnlaget 
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o Plan- og bygningsrett: Man er på legalitetsprinsippets område

• Kommunen må ha hjemmel i lov eller andre kompetansegrunnlag (f.eks. ulovfestet rett) for å 
stille vilkår til den private. Hvis ikke opptrer kommunen utenfor sin materielle kompetanse.

En tolkning av hjemmelsgrunnlaget 
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• Klarhetskravet stiller høyere krav til presisjonen i hjemmelsgrunnlaget dess mer inngripende 
vilkåret er.

• Sivilombudsmannen sak 2012/1175 (Fredrikstad) 

• Gjaldt spørsmål om bestemmelse i kommuneplan gav kommunen anledning til å stille vilkår om 
utarbeidelse av reguleringsplan for rivningstillatelse.

• «Etter min mening er planbestemmelsen ikke tilstrekkelig klar og entydig til å kunne 
innebære et plankrav. Et krav om reguleringsplan før et tiltak kan godkjennes, vil være et inngrep 
i borgernes rettsstilling som etter legalitetsprinsippet krever en klar lovhjemmel. Jeg ber om at 
fylkesmannen vurderer saken på nytt.»

En tolkning av hjemmelsgrunnlaget 
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En tolkning av hjemmelsgrunnlaget 
o Lovgivningen stenger direkte for vilkårsstillelse

• Forskrift 20. april 2006 nr. 453 om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i 
utbyggingsavtaler:

«Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur 
som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold av 
lov er forpliktet til å skaffe til veie.  Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med 
forskuttering, lån eller andre kredittytelser.»
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• Dersom loven er taus om adgangen til vilkårsstillelse, blir spørsmålet om 
hjemmelsgrunnlaget for vedtaket (tillatelsen) bygger på forvaltningens skjønn.

• Hvis nei; den private har rettskrav på byggeløyve dersom den oppfyller lovens krav til 
byggeprosjektet. Da stenger legalitetsprinsippet for vilkårsstillelse.

• Hvis ja; «fra det mer til det mindre»-tankegangen.  Når forvaltningen har adgang til det mer (å avslå 
søknaden) må den også ha adgang til det mindre (å innvilge søknaden med betingelser om at den 
private oppfyller visse avhjelpende tiltak). 

• Jo videre skjønn, jo videre adgang til vilkårsstillelse  

Vedtaket beror på forvaltningsskjønn 
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o «Skjønnhetsparagrafen» i pbl. § 29-2

• «Ethvert  tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter  både i seg selv og i forhold til dets funksjon  og 
dets bygde og naturlige omgivelser og plassering»

o Dispensasjon etter pbl. § 19-2 

• «Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

• Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»

Vedtaket beror på forvaltningsskjønn 
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o Eksempel på vilkår i dispensasjonssak: Reduksjon av trapp 

Vedtaket beror på forvaltningsskjønn 
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o Dersom forvaltningen velger å gi den private rett på en større begunstigelse enn det 
som kommer av lovens minimumskrav, er dette skjønnsutøvelse

o Rt. 1990 s. 874 (Fusa): Vedtak med betydelig reduksjon av hjemmehjelptjenester ble 
ansett ugyldig. Det er opp til forvaltningens skjønn å bestemme hva hjelpen skal gå ut på, 
men lovgivningen oppstiller krav til en minstestandard som den private alltid har rettskrav 
på 

Vedtaket beror på forvaltningsskjønn 
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o Man har tolket hjemmelsgrunnlaget og funnet at dette åpner for vilkårsstillelse. 
Spørsmålet blir så om det aktuelle vilkåret som forvaltningen har inntatt i vedtaket 
innholdsmessig er lovlig iht. begrensningene i ulovfestede forvaltningsprinsipper.

• Vilkårslæren

• Forholdsmessighetsprinsippet

Yttergrensen for lovlige vilkår etter ulovfestet rett 
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o Vilkårslæren er utviklet i rettspraksis, jf. bl.a. Rt. 1961 s. 297 (Drosjesentral) og Rt. 1979 s. 994 
(Glacier blue) 

o Etter vilkårslæren må ethvert vilkår 
• 1) stå i saklig sammenheng med hjemmelsgrunnlaget
• 2) være balansert / forholdsmessig

o Dette forholdsmessighetskravet er videreutviklet gjennom forholdsmessighetsprinsippet, som har 
følgende elementer:

• 1) Middelet (vilkåret) må være egnet for å nå målet (avhjelpe mangelen og få byggetillatelse)
• 2) Middelet (vilkåret) må være nødvendig for å nå målet (byggetillatelse) 
• 3) Det må være balanse mellom mål (byggetillatelse) og middel (vilkåret)

o Eckhoff, Forvaltningsrett (9. utgave), s. 424 og 436

Vilkårslæren som grensesetter
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o 1) Saklig sammenheng mellom vilkår og hjemmelsgrunnlag

• Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 9. utgave s. 405:

Selv om loven tolkes slik at subsumsjonsskjønnet som utgangspunkt er lagt (helt eller 
delvis) til forvaltningen selv, setter den alltid grenser for hvilke hensyn det kan legges vekt 
på ved skjønnsutøvelsen. Forvaltningen kan bare bygge på hensyn som er saklige 
eller relevante i relasjon til kompetansegrunnlaget. Hensyn som ikke kan trekkes inn 
ved utøvelse av skjønnsmessig kompetanse kalles ofte «utenforliggende» eller «usaklige».

Vilkårslæren som grensesetter



tirsdag, 29. mai 201823

o 1) Saklig sammenheng mellom vilkår og hjemmelsgrunnlag

• En utvikling i Høyesterettspraksis når det gjelder hvilke hensyn som anses saklige iht. 
hjemmelsgrunnlaget

• Fra en snever formålstolkning (Rt. 1957 s. 86, Rådhus hospits)

• «legale sidehensyn» (Bjørlo Hotell, Rt. 1996 s. 78)

• «metahensyn» (Lunner Pukkverk, Rt. 1993 s. 528)

Vilkårslæren som grensesetter
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o 2) Forholdsmessighet

• Kort fortalt: Vilkåret som stilles må ikke være uforholdsmessig tyngende ift. det som søkes 
oppnådd (tillatelsen)

• Tre hovedelementer etter det ulovfestede forholdsmessighetsprinsippet:

• 1) Middelet (vilkåret) må være egnet for å nå målet (byggetillatelse)

• 2) Middelet (vilkåret) må være nødvendig for å nå målet (byggetillatelse) 

• 3) Det må være balanse mellom mål (byggetillatelse) og middel (vilkåret)

• Momentene «glir over i hverandre». 

Vilkårslæren som grensesetter
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o Prinsippet er kodifisert på plan- og bygningsretten sitt område gjennom pbl. kapittel 17, 
som setter yttergrensen for kommunens mulighet til å  stille vilkår gjennom 
utbyggingsavtaler 

o Vilkår i avtalene må være egnet for å nå målet om utbygging, jf. pbl.    § 17-1:
• «Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging 

av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder 
gjennomføring av kommunal arealplan»

o Vilkår i avtalene må være nødvendige for å nå målet om utbygging, og kan ikke være 
uforholdsmessig tyngende, jf. pbl. § 17-3 (3):

• «Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak 
som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til 
utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter 
avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning 
den aktuelle utbygging påfører kommunen.»

Nærmere om forholdsmessighetsprinsippet
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Nærmere om forholdsmessighetsprinsippet

Forvaltningsrett                          Utbyggingsavtale                           Kontraktsrett
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1) Vilkåret må være egnet til å nå målet 

• Spørsmålet er om vilkåret faktisk, og ut fra sin faglige karakter, er egnet til å kunne realisere 
forvaltningens mål med vilkåret

• Målet er ofte å kunne gi byggetillatelse til tross for at bygget vil kunne påføre 
området/samfunnet ulemper eller behov. Vilkåret må da være egnet til å avhjelpe/reparere 
denne ulempen/behovet.

• Rt. 2003 s. 764 (Løvenskiold) 

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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2) Vilkåret må være nødvendig for å nå målet (om byggetillatelse)

• Plikten som blir pålagt utbygger må være nødvendig på grunn av behovet som 
byggetillatelsen medfører

• Ot. prp.nr 22(2004-2005) s 66:
• "Utbyggingen må være den direkte foranledningen til behovet for ytelsen, slik at det er en relevant 

og nær sammenheng mellom ytelsen og planens innhold. Ytelsen må tjene interessene i 
utbyggingsområdet (veg, barnehage, parkområde) eller avhjelpe skadevirkninger eller ulemper av 
den konkrete utbyggingen. At tiltaket skal tjene interessene i utbyggingsområdet, innebærer ikke at 
tiltaket skal være eksklusivt til nytte for utbyggingsområdet. Det avtalte tiltaket må imidlertid fylle et 
behov i området, både når det gjelder art og tilgjengelighet." 

• NOU 2003:24:
• "Kravet til at det grunneier eller utbygger påtar seg skal være en nødvendig følge av gjennomføring 

av planen, innebærer et krav om at den aktuelle utbyggingen medfører et konkret behov for 
ytelsen." 

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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2) Nødvendighetskriteriet

SOMB 2015/1194

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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2) Nødvendighetskriteriet

• Departementet uttalte (sak 2013-07-08. 12/539-2) følgende:

«Departementet påpeker at ikke alle fremtidige utbygginger kan regnes for å være en "direkte 
foranledning[en]" til behovet for bidrag til opprustning av sentrum. Departementet anser det slik 
tvilsomt at ethvert byggeprosjekt omfattet av kommunedelplanen vil ha sammenheng med 
opprustningen av sentrum. Det kan altså ikke forutsettes avtaler om at alle uansett plassering, 
størrelse eller formål uansett skal betale et generelt bidrag. (…)

Slik departementet ser det, vil det antagelig være tvilsomt om opprustningen av sentrum regnes som 
et "tiltak som er nødvendig[e] for gjennomføringen av planvedtak" etter § 17-3 tredje ledd første 
punktum. 

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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3) Det må være balanse mellom mål (byggetillatelse) og middel (vilkåret)

• Fordelene med vilkåret må overstige ulempene. En interesseavveining. 

• Vilkåret må være proporsjonalt (balansekravet)

• Lite domstolspraksis gjør det vanskelig å fastsette yttergrensen

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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3) Balansekravet 

• Rt. 2003 s. 764 (Løvenskiold)

• «(83) Jeg kan ikke se at vilkåret er uforholdsmessig tyngende. Det er ikke uvanlig å pålegge 
utbygger å dekke veier som blir nødvendige på grunn av utbyggingen. Dette er begrunnet i 
at private utbyggere ikke skal kunne tvinge frem omprioriteringer som er foretatt om bruk av 
offentlige veimidler mv. Videre er forholdet mellom en utbygging på ca. 100 millioner kroner 
og gang- og sykkelveien på 3-4 millioner kroner som i saken her, heller ikke slik at det 
trekker i favør av et utilbørlig tyngende vilkår. Det kommer dessuten til at Løvenskiold fikk 
frigjort utbyggingsgrunn ved at den opprinnelige gangveien ble fjernet. Endelig har 
Løvenskiold ikke klaget på vilkåret om bygging av gang- og sykkelvei eller på annen måte 
protestert mot vedtaket.»

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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3) Balansekravet 

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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3) Balansekravet 
• Kan samtykke «reparere» ubalanserte vilkår?

• Rt. 1964 s. 206 (Mimmi  Halvorsen) - samtykke
• Rt. 2003 s. 764 (Løvenskiold) – manglende protest 

• Det kan finnes begrensninger hjemmelsgrunnlaget. 

• Eksempel: For utbyggingsavtaler etter pbl. kapittel 17 er samtykke en forutsetning for at utbygger kan 
pålegges vilkår gjennom avtalen (jf. forarbeidene). Samtykket kan derfor ikke tillegges vekt i 
forholdsmessighetsvurderingen. 

Elementene i forholdsmessighetsprinsippet
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• Sterkt urimelige vilkår

Rt. 1961 s. 1049 (Huttiheita) s. 1053 :
Det må være klart at samferdselsmyndighetene når nye bevillinger skal utstedes eller fornyes i og for seg 
må ha adgang til av saklige grunner - således av trafikkmessige hensyn - å sette ønskelige eller 
nødvendige vilkår for bruk av bevillingen. Men jeg kan ikke finne at myndighetene i dette tilfelle hadde 
rettslig adgang til å opprettholde pålegget om kjøring fra Tofteberg, et pålegg som i sine praktiske 
virkninger gjorde hans bevilling verdiløs. Som jeg allerede har nevnt skjedde fornyelsen automatisk, 
og det kan ikke sees at der var skjedd noen endringer i den faktiske situasjon som kunne berettige til 
fortsatt å gjøre en så sterk begrensning i Simensens rett som det her er tale om.

Simensen hadde i henhold til offentlig bevilling drevet drosjenæringen i mange år, etter krigen i alt 
vesentlig som sitt hovedyrke. Da bevilling på ny ble gitt etter krigen hadde han - som tidligere påpekt - en 
meget god ansiennitet. Han ble gitt bevilling i 1948 under den etter min mening klare forutsetning at han 
skulle ha dette erverv som sin hovedinntektskilde på samme måte som de andre der samtidig fikk sin 
bevilling, og som senere har fått sine bevillinger fornyet. På bakgrunn av disse forhold må jeg anta at 
samferdselsmyndighetene i 1953/54 ikke uten saklige grunner kunne ha nektet å gi Simensen 
bevilling til drosjebilkjøring. Men da kan de etter min mening heller ikke treffe vedtak som gjør 
den bevilling de gir ham praktisk talt verdiløs. At Simensen fra 15. januar 1952 og bevillingsperioden 
ut loyalt hadde bøyet seg for det opprinnelige» pålegg og drevet fra Tofteberg, kan i denne forbindelse 
åpenbart ikke påberopes av samferdselsmyndighetene.

Etter dette kommer jeg til det resultat at også vedtakene av 19. august og 13. desember 1954 er ugyldige»

Kort om myndighetsmisbrukslæren
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o Høyere terskel enn etter vilkårslæren  

• Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten (2015), 
Karl Harald Søvig m.fl

Myndighetsmisbrukslæren
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o Den generelle hovedregel i forvaltningsretten:  Ugyldigheten rekker ikke lenger enn 
ugyldighetsgrunnen tilsier 

• Kan man naturlig dele vedtaket i flere deler? 
• Eksempel : Planbestemmelser reguleringsplan for Strømme Gård 

o Hovedregelen gjelder også for ugyldige vilkår: Tillatelsen opprettholdes mens 
vilkåret bortfaller, jf. Rt. 1931 s. 1127

o Unntaket: Bristende forutsetninger kan tilsi at hele vedtaket blir ugyldig (Castrup)
• En interesseavveining hvor innrettelseshensyn og evt. forbehold står sentralt

o Evt. søke omgjøring etter fvl. §§ 33 eller 35 (utenfor klage)

Rettsvirkningen av ulovlige vilkår
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o Rt. 1990 s. 874 (Fusa)
• Det er opp til forvaltningens skjønn å bestemme hva hjelpen skal gå ut på, men det er alltid et krav til 

minstestandard 

o Rt. 2003 s. 764 (Løvenskiold)
• Forholdsmessighetskravet 

o Rt. 2010 s. 612 (Huleboer II / Sårstell) 
• Omdiskutert. Utgangspunktet: Tvang krever hjemmel, ettersom man er på legalitetsprinsippets område. 

Flertallet: Ettersom tjenestetilbudet i stor grad beror på skjønn stenger ikke retten for at det stilles vilkår, 
herunder vilkår med tvangselement. Mindretallet: For tvang må man ha særskilt hjemmel. 

o Rt. 1961 s. 1049 (Huttiheita)
• Etterfølgende betingelser for løpende bevilling ble ansett som omgjøring av den gamle tillatelsen og 

innvilgelse av ny på vilkår. Dette var et «vesentlig inngrep» som krevde et eksplisitt hjemmelsgrunnlag. 
Sterkt urimelig vilkår.

o Rt. 1948 s. 384(Mimmi Halvorsen)
• Samtykke til vilkår kan reparere en eventuell grenseoverskridelser av balansekravet etter den 

alminnelige lære om vilkårsstillelse

Tips til eksamen
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Kladd

o Liste over 
• 1) Hvilke krav partene stiller
• 2) Anførslene som går under det enkelte krav

o Oppstilling av oppgaven
• Steg 1 : Tolkning av hjemmelsgrunnlaget

• Har kommunen materiell hjemmel til å stille vilkår til denne typen vedtak?
• Steg 2: Lovligheten av det aktuelle vilkåret

• Er vilkåret saklig?
• Er vilkåret nødvendig?
• Er vilkåret uforholdsmessig tyngende? 

Metodetips til eksamen
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Oppgaven

o Innlede om hva man skal drøfte (og evt. hvorfor dersom dette ikke sier seg selv)

o Presisere evt. forutsetninger (f.eks. at personell kompetanse foreligger)

o Lage presise problemstillinger
• Aldri mer en 1 vurderingstema/vilkår i hver problemstilling

o Drøftelsen: Heller kort og presis enn «ordrik»

o Konkludere klart iht. hver problemstilling

Metodetips til eksamen
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o Eksempel på innledning til drøftelsen:

«I sitt vedtak av 26. mai 2015 har kommunen betinget byggetillatelsen med at NN 
(tiltakshaver) besørger tinglyst vei- og parkeringsrett for nausttomtene gnr X, bnr. X. Det vil nå 
drøftes om denne vilkårsstillelsen er lovlig.

Det forutsettes (evt. er på det rene jf… ) at kommunen har personell kompetanse til å fatte 
vedtaket.

Drøftelsen av om vilkårstillelsen er lovlig er todelt. Først vil det vurderes om kommunen har 
materiell kompetanse til å stille vilkår til et vedtak om byggetillatelse etter pbl. § … Videre må 
det vurderes om det aktuelle vilkåret ligger innenfor ytterrammene for vilkårsstillelse etter den 
ulovfestede vilkårslæren.»

Metodetips til eksamen
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o Eksempel på oppstilling av utgangspunktet/lovens vilkår, og innledning til 
problemstillingen

«Etter pbl. § 17-3 tredje ledd må det være et «rimelig forhold» mellom vilkåret og den ytelse 
kommunen pålegger utbygger.

XX kommune har i sitt vedtak av [dato] stilt vilkår om at Peder Ås innbetaler kr. X før 
byggestart. Bidraget skal benyttes til å avhjelpe de miljøkonsekvensene byggetiltaket har på 
den nærliggende sjøen. Spørsmålet blir om det er et «rimelig forhold» mellom 
betalingskravet på kr. X og miljøkonsekvensene byggetiltaket påfører sjøen, jf. pbl. § 17-3 
tredje ledd.»

Metodetips til eksamen
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o Eksempel på oppsummering og konklusjon

«I henhold til de ovenfor nevnte forhold er det klart at vilkåret både var egnet til og nødvendig 
for å oppnå byggetillatelse, samt at vilkåret ikke var uforholdsmessig tyngende.

Konklusjonen er følgelig at XX kommune lovlig kunne stille vilkår om innbetaling av miljøavgift 
på kr. X i sitt vedtak av [dato]»

Metodetips til eksamen
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Mange interessante masteroppgaver i forvaltningsrett kan leses på:
https://bora.uib.no

Masteroppgave om vilkårsstillelse: 
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/11553/135270274.pdf?sequence=1&isAllowed=
y

Min masteroppgave om forholdsmessighetsprinsippet som grensesetter for kommunens 
bruk av utbyggingsavtaler finnes her:
https://bora.uib.no/handle/1956/7735

Til de spesielt interesserte… ☺
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Lykke til !


