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Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5

Afgørelse
Finanstilsynet påbyder Danske Bank A/S (herefter Danske Bank eller banken) at bringe bankens vilkår for varsling af ændring af rentetillæg og gebyrer
på bankens realkreditlignende lån i overensstemmelse med lov om finansiel
virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.
Finanstilsynet påbyder desuden Danske Bank at ændre forretningsgange og
eventuelt andet materiale, således at de afspejler de ændrede vilkår.
Frist for efterlevelse af påbuddene er den 21. august 2019. Dokumentation
for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Baggrund
Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af udvalgte pengeinstitutters
realkreditlignende lån. Danske Bank har oplyst, at banken udbyder to realkreditlignende lån, Danske Bolig Fri og Danske Prioritet Plus.

1. Ændring af rentetillæg
Renten på Danske Bolig Fri udgøres af en referencerente, CIBOR-3M, et individuelt rentetillæg samt et rentetillæg i tilfælde af, at der indgået aftale om
tilvalgsydelser.
Renten på Danske Prioritet Plus udgøres af en referencerente, Nationalbankens indskudsbevisrente, samt et rentetillæg.
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Om begge lån har Danske Bank har oplyst, at
”banken kan i overensstemmelse med de Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 6., II, A, ændre rentetillægget uden varsel
(0 måneder), hvis renteændringerne skyldes begivenheder udefra,
som banken ikke har nogen indflydelse på.”
Af Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 6., II,
A fremgår:
”Vi kan uden varsel sætte de variable rentesatser på indlån ned og
sætte de variable satser på udlån op, hvis
1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker
det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for
banken
2. der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder
bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har
betydning for banken.”
Af lånetilbuddet for Danske Bolig Fri fremgår:
”Banken kan ændre det individuelle rentetillæg op eller ned i overensstemmelse med den ret banken til enhver tid har til at ændre
rente, jf. vilkårene i pantebrevet og bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”.

Af pantebrevet for Danske Bolig Fri fremgår:
”Renteændringsvilkår. Det individuelle rentetillæg samt yderligere
rentetillæg, hvis der er indgået aftaler om tilvalgsydelser, kan løbende
ændres op eller ned med det i lovgivningen gældende varsel og i
overensstemmelse med kreditors til enhver tid gældende ret til at ændre renter, jf. vilkårene i aftaler mellem kreditor og debitor(erne)s
samt kreditors til enhver tid gældende Almindelige forretningsbetingelser forbrugere. Varslet i henhold til ændringer som beskrevet i de
Almindelige forretningsbetingelser forbrugere pkt. 6., II, B er pt. 6 måneder for dette lån.
Det individuelle rentetillæg kan endvidere ændres af kreditor alene
med virkning for debitor(erne) på baggrund af kreditors vurdering af
debitor(erne)s individuelle forhold. Individuelle ændringer af det individuelle rentetillæg skal være sagligt begrundet i forhold vedrørende
debitor(erne)s kreditværdighed, ejendommen og/eller debitor(erne)s
forretningsomfang med kreditor (herunder også kreditors koncernforbundne selskaber), herunder, men ikke begrænset til: - debitor(erne)s
betalingshistorik, - ejendommens belåningsprocent, - ejendommens
anvendelse, karakter, beskaffenhed, beliggenhed og omsættelighed,
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- omfanget af debitor(erne)s kundeforhold med kreditor (herunder
også kreditors koncernforbundne selskaber) samt – kundeforholdets
rentabilitet i øvrigt. Ændringen gennemføres med det i lovgivningen
gældende varsel.”
Danske Bank har oplyst, at ”det i lovgivningen gældende varsel” er ”en henvisning til lov om finansiel virksomhed §§ 48 a, stk. 1 og 53 b, stk. 1 og 5.
Varslet for ændring af det individuelle rentetillæg for Danske Bolig Fri er pt.
på 6 måneder.”
Af forretningsgangen for Danske Bolig Fri fremgår om renteregulering blandt
andet:
”Banken kan regulere renten efter reglerne i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Derudover kan banken ændre rente under
følgende betingelser:
a) Det individuelle rentetillæg kan ændres af banken alene
med virkning for debitor på baggrund af bankens vurdering af debitors individuelle forhold. Disse ændringer skal
være sagligt begrundet i forhold til debitors kreditværdighed, ejendommen og/eller debitors forretningsomfang
med banken incl. koncernforbundne selskaber, f.eks. på
baggrund af
 Debitors betalingshistorik,
 Ejendommens belåningsprocent,
 Ejendommens anvendelse, karakter, beskaffenhed, beliggenhed og omsættelighed samt
 Kundeforholdets rentabilitet i øvrigt.
Renteændringen under pkt. a) gennemføres med det i lovgivningen
gældende varsel.”
Danske Bank har oplyst, at
”der har ikke været varslet ændringer i rentetillægget på Danske Bolig
Fri efter de nye reglers ikrafttræden.”
Af lånetilbuddet for Danske Prioritet Plus fremgår:
”Kreditor kan ændre rentetillægget op eller ned i overensstemmelse
med kreditors til enhver værende ret til at ændre rente, jf. kreditors
”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”.
Rentetillægget kan dog ikke ændres med baggrund i debitors individuelle forhold.”
Af pantebrevet for Danske Prioritet Plus fremgår:
”Kreditor kan ændre rentetillægget op eller ned i overensstemmelse
med kreditors til enhver tid værende ret til at ændre rente jf. kreditors
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”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere”. Rentetillægget kan
dog ikke ændres på baggrund af debitors individuelle forhold.”
Af Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 6., II,
B fremgår:
”Vi kan med en måneds varsel sætte de variable rentesatser på indlån
ned og sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis ændringen skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og
udland, herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige
forhold. Det kunne f.eks. være:











øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital
øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav
et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til
generelle garantiordninger
ubalance mellem markedsrenter,
øget kreditrisiko
øget operationel risiko for banken
lovændringer, ændringer i retspraksis og myndighedsforanstaltninger
en mere hensigtsmæssig brug af bankens ressourcer
ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for banken
forretningsmæssige behov for ændringer i bankens prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng med udviklingen i det
almindelige renteniveau.”

Danske Bank har efterfølgende oplyst, at:
”Banken er opmærksom på det lovmæssige varsel på 6 måneder, jf.
FIL § 53b, stk. 1, jf. § 48a, på trods af at dette ikke reflekteres i lånetilbuddet eller de Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere.
Banken vil således alene foretage eventuelle ændringer til rentetillægget i overensstemmelse med varslet i FIL § 53 b, stk. 1 og stk. 5.
Banken kan således ikke ændre rentetillægget med kun 1 måneds
varsel efter de i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt.
6., II, B anførte grunde.
Banken har iværksat en opdatering af lånetilbuddet og de Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, således at det fremgår klart,
at renteændringer alene kan finde sted med det i lovgivningen fastsatte varsel.”
Af forretningsgangen for Danske Prioritet Plus fremgår følgende under punktet ”Rentespænd”:
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”Tillægget er variabelt, men kan dog ikke, i lånets løbetid, ændres på
grund af debitors individuelle forhold. Banken kan ændre rentetillægget jf. ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere” afsnit 6.
Rente.”
Danske Bank har oplyst, at
”der ikke er foretaget ændringer i rentetillægget på Danske Prioritet Plus
efter de nye reglers ikrafttræden.”
og
”Danske Bank can inform the FSA that no notice has been given of
changes to other fees for Danske Prioritet Plus after the rules entered into
force on 1 July 2017. The same is the case for Danske Bolig Fri, in respect
of which a fee is currently charged only when the loan is established and
in the event than an agreement on amendment to the loan terms has been
concluded, for instance in the event of an agreement on registration or
deregistration of an interest-only period.”

2. Ændring af gebyrer
Af Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 8., III fremgår blandt
andet:
”For eksisterende løbende aftaleforhold kan vi med tre måneders varsel
forhøje de gebyrer, som du løbende betaler, hvis forhøjelsen skyldes
markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland,
herunder risikomæssige, regulatoriske og omkostningsmæssige forhold.
Det kunne f.eks. være:
 øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital
 øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav
 et generelt øget omkostningsniveau, herunder stigning i bidrag til
generelle garantiordninger
 ubalance mellem markedsrenter
 øget kreditrisiko
 øget operationel risiko for banken
 lovændringer, ændringer i retspraksis og myndighedsforanstaltninger
 en mere hensigtsmæssig brug af bankens ressourcer
 ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for banken
 forretningsmæssige behov for ændringer i bankens prisfastsættelse og gebyrstruktur uden sammenhæng med udviklingen i det
almindelige renteniveau
 der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, dine
individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her
om ændringer i dine egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af dine indlån, lån eller kreditter.
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Hvis vi af de nævnte grunde indfører nye gebyrer i eksisterende løbende
aftaleforhold, sker det med seks måneders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som vi ikke før har taget gebyr for.”
I forhold til Danske Bolig Fri har Danske Bank oplyst følgende:
”Det fremgår af lånetilbuddets ”Omkostninger”, hvilke omkostninger,
herunder gebyrer, der betales i relation til Danske Bolig Fri. De oplistede gebyrer relaterer sig til etableringen af lånet, og der er på nuværende tidspunkt ikke andre gebyrer tilknyttet Danske Bolig Fri vedr.
det løbende aftaleforhold.”
Hertil bemærker Finanstilsynet, at der i forretningsgangen for Danske Bolig
Fri – rente og gebyr under ”Gebyrer” er nævnt ”Indfrielse” og ”Til- og afmelding af afdragsfrihed”. Gebyrenes størrelse er dog streget over i det materiale, der er sendt til Finanstilsynet.
I forhold til Danske Prioritet Plus har Danske Bank oplyst følgende:
”Det fremgår af lånetilbuddets ”Omkostninger”, hvilke omkostninger,
herunder gebyrer, der betales i relation til etableringen af Danske Prioritet Plus.
Af gebyrer omfattet af FIL § 53b, jf. § 48b, har banken et indfrielsesgebyr. Som beskrevet ovenfor, er banken opmærksom på indførelsen af et varsel på 6 måneder, selvom dette ikke er reflekteret i lånetilbuddet eller bankens Almindelige forretningsforbindelser - forbrugere. Ændring af gebyrerne vil altid blive varslet med minimum det i
loven fastsatte varsel, da reglerne i FIL har forrang ift. bankens Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. Banken kan derfor ikke
ændre eksisterende gebyrer i det løbende aftaleforhold med 3 måneders varsel for dette lån.
Banken er som beskrevet ovenfor, i færd med at opdatere og præcisere vilkårene i lånetilbuddet og Almindelige forretningsbetingelser –
forbrugere, således at disse reflekterer det udvidede krav om varsling. Det bemærkes i den forbindelse, at banken ikke har gennemført
ændringer af indfrielsesgebyret efter de ændrede varslingsregler,
som trådte i kraft d. 1. juli 2017.”
Hertil bemærker Finanstilsynet, at der i forretningsgangen for Danske Prioritet
Plus – rente og gebyr under ”Gebyrer” er nævnt ”Gebyr for indfrielse”, ”Gebyr
for forlængelse af afdragsfrihed”, ”Ekspeditionsgebyr: Forlængelse af afdragsfrihed på eksisterende Danske Prioritet Plus” og ”Ekspeditionsgebyr:
Starte afdrag på eksisterende Danske Prioritet eller Danske Prioritet Plus”.
Gebyrenes størrelse er dog streget over i det materiale, der er sendt til Finanstilsynet.
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3. Valg af ny referencerente
Af pantebrevet for Danske Bolig Fri fremgår:
”Hvis Nasdaq Copenhagen A/S ikke længere fastsætter CIBOR-3M,
er kreditor berettiget til at vælge en anden lignende officiel referencerente, eller beregne den variable referencerente på basis af en 3 måneders pengemarkedsrente.”
Af pantebrevet for Danske Prioritet Plus fremgår:
”Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er kreditor berettiget til at vælge en anden tilsvarende
officielt fastsat referencerente.”
Finanstilsynet bad den 28. november 2018 Danske Bank redegøre for, hvad
der menes med henholdsvis ”en anden lignende officiel referencerente” og
”en anden tilsvarende officielt fastsat referencerente”, og hvilke kriterier banken vil lægge til grund, når banken skal vælge en anden lignende officiel referencerente.
Danske Bank har om Danske Bank Fri oplyst:
”Ved ”en anden lignende officiel referencerente” forstås, at banken –
i det helt særlige tilfælde, at der ikke længere måtte blive fastsat en
CIBOR-rente – vil forsøge at finde en alternativ officiel referencerente, der ligeledes er fastsat i pengemarkedet og afspejler et gennemsnit af de danske bankers villighed til at låne penge ud for en
periode på 3 måneder. […]. Det er bankens hensigt, at der anvendes
en referencerente, som er tilpas lig CIBOR-3M, således at risikoen
for kunderne ved den valgte referencerente så vidt muligt er på
samme niveau som før.”
Danske Bank har om Danske Prioritet Plus oplyst:
”Ved ”en anden lignende officiel referencerente” forstås, at banken –
i det særlige tilfælde, at Nationalbanken ikke længere fastsætter en
officiel indskudsbevisrente – så vidt muligt vil forsøge at finde en lignende referencerente, der er fastsat af Nationalbanken eller anden
lignende aktør, og som har de samme karakteristika som indskudsbevisrenten. […]. Det er bankens hensigt, at der anvendes en referencerente, som er tilpas lig Nationalbankens Indskudsbevisrente,
således at risikoen for kunderne ved den valgte referencerente, så
vidt muligt, er på samme niveau som før.”

8

Regelgrundlag
Af lov om finansiel virksomhed, § 53 b, stk. 1, fremgår: ”Et realkreditinstitut
må ikke i løbende kundeforhold ændre renter, gebyrer eller andet vederlag
for realkreditlån til ugunst for forbrugeren uden et forudgående varsel på 6
måneder.”
Af § 53 b, stk. 5, fremgår: ”Stk. 1, 3 og 4 gælder ikke for ændringer, der er
begrundet i udefrakommende forhold, som realkreditinstituttet ikke har indflydelse på.”
Af § 48 a, stk. 1, fremgår: ”§§ 53 b og 53 c gælder også for pengeinstitutter,
når de yder realkreditlignende lån.”
Af bemærkningerne til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1 fremgår følgende:
”En ændring er kun begrundet i udefrakommende forhold, hvis realkreditinstituttet ingen indflydelse har på dette forhold, og det udefrakommende forhold medfører, at realkreditinstituttet skal ændre renten, gebyret mv. i forholdet én til én.
Stk. 5 medfører, at virksomheden ikke er omfattet af reglerne om
varsling, når f.eks. en renteændring gennemføres på grund af en ændret referencerentesats eller på grund af refinansiering af bagvedliggende obligationer på et rentetilpasningslån. Sådanne renteændringer skal i stedet meddeles i overensstemmelse med reglerne i kreditaftalelovens § 9.
Tilsvarende gælder for enhver ændring, hvor det på baggrund af det
udefrakommende forhold er muligt at beregne prisstigningen præcist,
og hvor instituttet ikke har mulighed for at vælge, om det vil ændre
renten. Det gælder f.eks. ved forhøjelse af offentlige afgifter, som
f.eks. tinglysningsafgifter.
Der vil derimod ikke være tale om et udefrakommende forhold, hvis
et realkreditinstitut er nødt til at hæve bidraget som følge af øgede
kapitalkrav. Selvom instituttet ikke har indflydelse på kapitalkravenes
indhold, vil det bero på en vurdering af realkreditinstituttets aktuelle
kapitalforhold, om øgede kapitalkrav medfører et behov for at hæve
bidragssatsen.
1

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188629
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Institutter kan vælge at beskrive udefrakommende forhold, som begrunder f.eks. renteændringer, i aftalevilkårene i sammenhæng med
beskrivelsen af de vilkår, som giver mulighed for at ændre renter på
grund af forhold, som virksomheden har indflydelse på. Det vil afhænge af årsagen til renteændringen, om ændringen skal varsles.”

Finanstilsynets vurdering
Finanstilsynet vurderer, at de tilfælde, som Danske Bank anfører i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 6., II, A gældende for såvel Danske Bolig Fri som Danske Prioritet Plus (”1. penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau på en måde,
der har betydning for banken 2. der sker anden udvikling i det almindelige
renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en
måde, der har betydning for banken.”) ikke er i overensstemmelse med lov
om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.
De af Danske Bank anførte tilfælde medfører således ikke, at banken skal
ændre rentetillægget én til én, og tilfældene er derfor ikke udtryk for udefrakommende forhold, som banken ikke har indflydelse på og som medfører, at
banken skal ændre renten i forholdet én til én.
Dermed er Danske Bank ikke berettiget til at ændre rentetillægget uden varsel med henvisning til de i vilkårene nævnte tilfælde.
Finanstilsynet bemærker, at banken efter det oplyste ikke har ændret rentetillæg og gebyrer for Danske Prioritet Plus og Danske Bolig Fri siden ikrafttrædelsen af § 48 a og § 53, den 1. juli 2017.
Finanstilsynet vurderer desuden, at det er i strid med lov finansiel virksomhed
§ 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1, når Danske Bank i låneaftalen og pantebrevet
for Danske Prioritet Plus anfører, at banken kan ændre rentetillægget med
henvisning til Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 6., II, B,
hvoraf det følger, at banken kan ændre rentetillægget med et varsel på en
måned.
Finanstilsynet vurderer, at det er i strid med lov om finansiel virksomhed §
48a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1, når Danske Bank, jf. Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, pkt. 8., III, anfører at kunne ændre gebyrer på bankens
realkreditlignende lån med et varsel på tre måneder.
Finanstilsynets påbyder Danske Bank at ændre bankens vilkår for varsling af
ændring af rentetillæg og gebyrer på bankens realkreditlignende lån, således
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at vilkårene bringes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed §
48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.
Finanstilsynet påbyder desuden Danske Bank at ændre forretningsgange og
eventuelt andet materiale, således at de afspejler de ændrede vilkår.
Frist for efterlevelse af påbuddene er den 21. august 2019. Dokumentation
for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet på mail sbp@ftnet.dk eller finanstilsynet@ftnet.dk (sikker mail).
Finanstilsynet henleder i øvrigt Danske Banks opmærksomhed på lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 2, jf. § 53 d. Af § 53 d følger:
”Har et realkreditinstitut varslet en forbruger om en forhøjelse af et
bidrag, jf. § 53 b, stk. 1, og har forbrugeren opsagt det pågældende
realkreditlån inden 6 måneder fra den dag, hvor varslet er kommet
frem, må realkreditinstituttet ikke opkræve gebyrer i forbindelse med
indfrielsen af det pågældende realkreditlån. Realkreditinstituttet kan
dog opkræve halvdelen af de gebyrer, der opkræves i forbindelse
med en obligationshandel til brug for indfrielse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet er forpligtet til at gennemføre obligationshandelen
på forbrugerens anmodning.
Stk. 2. Yder et realkreditinstitut en forbruger et lån til brug for indfrielse af et realkreditlån eller realkreditlignende lån i tilfælde, hvor forbrugeren har opsagt det pågældende lån som følge af en varslet forhøjelse af bidrag eller rentetillæg inden for 6 måneder fra den dag,
hvor varslet kom frem, må det modtagende realkreditinstitut kun opkræve halvdelen af de gebyrer, der opkræves i forbindelse med en
obligationshandel til brug for indfrielsen af det opsagte realkreditlån
eller realkreditlignende lån.”
For så vidt angår valg af en anden referencerente i tilfælde af, at CIBOR-3M
og/eller Nationalbankens indskudsbevisrente ikke længere fastsættes, bemærker Finanstilsynet, at Finanstilsynet lægger til grund, at Danske Bank vil
vælge en referencerente, der i videst muligt omfang gør det muligt for låntager at fortsætte lånet på uændrede vilkår.

Klagevejledning
Finanstilsynets afgørelse kan, senest fire uger efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail til adressen ean@naevneneshus.dk eller pr. post til Erhvervsankenævnets sekretariat, Toldboden 2, 8800 Viborg.
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Det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet,
jf. bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet § 7, stk. 2. Ved klager over forhold, der ikke har forbindelse med klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsudøvelse, er gebyret 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel
eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt
eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

Offentliggørelse
Det følger af § 354 a, stk. 1, 1. pkt. i lov om finansiel virksomhed, at afgørelser
truffet af Finanstilsynets bestyrelse offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog § 354 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.
Finanstilsynet finder ikke, at nogle af de nævnte hensyn i stk. 4 vedrørende
offentliggørelse med angivelse af navn finder anvendelse i denne sag. Afgørelsen vil derfor blive offentliggjort i sin helhed på Finanstilsynets hjemmeside.
Finanstilsynet pålægger desuden Danske Bank at offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har
modtaget underretning om reaktionen, jf. § 354 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om
finansiel virksomhed. Danske Bank skal i øvrigt overholde kravene til offentliggørelse, som de fremgår af § 354 a, stk. 1, 3.-5. pkt., i lov om finansiel
virksomhed.
Beslutning om offentliggørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Susanne Bo Poulsen
Specialkonsulent

