
 

Veiledning til manuell filoverføring 
 
Veiledningen er ment som et hjelpemiddel og du behøver som regel ikke å lese gjennom hele dokumentet. 
Bruk innholdsfortegnelsen og gå direkte til siden som beskriver det du behøver hjelp med. 
 
Denne veiledningen er skrevet for deg som benytter et økonomisystem som ikke er direkte integrert med 
Sparebanken Vest. Den beskriver hvordan du manuelt kan overføre filer mellom din datamaskin og 
nettbank bedrift.  
 
NB! Mange moderne økonomisystemer støtter direkteintegrasjon mot Sparebanken Vest. Det betyr at du 
slipper å overføre filer manuelt, og kan se bort fra denne veiledningen. Vi anbefaler bruk av 
direkteintegrasjon der hvor det er tilgjengelig. For en oversikt over de vanligste økonomisystem som har en 
slik integrasjon, gå til denne siden. 
 
I denne veiledningen vil du finne informasjon om overføring av følgende filer: 

1. Remitteringsfiler (utbetalinger) 
2. Innbetalingsfiler (OCR og tilsvarende filer) 
3. Bankavstemmingsfiler (elektroniske kontoutskrifter) 

 
Veiledningen tar utgangspunkt i at du benytter en datamaskin med operativsystemet Microsoft Windows, 
samt nettleseren Microsoft Edge. Benytter du et annet operativsystem eller en annen nettleser, vil noen av 
bildene i denne veiledningen ikke stemme helt overens med hva du selv ser, og fremgangsmåten for 
operasjoner som skal gjøres lokalt på din datamaskin vil kunne være annerledes. 
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1. Hva må jeg vite før jeg går i gang? 
Å overføre filer mellom datamaskinen og nettbank bedrift behøver ikke være vanskelig, men før du går i 
gang er det nødvendig å kjenne til litt informasjon om din datamaskin og ditt økonomisystem. Det viktigste 
er følgende: 

- Hvilken filtype som skal overføres 
Når du skal gå i gang med å overføre filer til nettbank bedrift vil du se at det finnes en rekke ulike 
filtyper å velge mellom. Ønsker du for eksempel å remittere, vil du oppdage at du kan velge mellom 
tre ulike filtyper (eller, egentlig: Filformater). Alle tre filtypene lar deg sende utbetalinger til 
banken, men innholdet i filene er forskjellig og tilpasset ulike systemer. Slik er det også for 
innbetalingsfiler og bankavstemmingsfiler. 
 
Et økonomisystem vil vanligvis ikke støtte alle mulige filtyper. Derfor er det viktig å vite hva 
økonomisystemet støtter. Dette må opplyses om i nettbank bedrift, slik at banken og 
økonomisystemet «snakker samme språk».  
 

- Navn på filene som skal overføres 
Økonomisystemet vil vanligvis forvente at filer som skal leses inn har et bestemt filnavn. I tillegg må 
du vite navnet på filen du skal overføre til banken, slik at du selv klarer å finne den på din 
datamaskin. Kort sagt: Det er nødvendig å vite hva alle filer som skal inn eller ut av 
økonomisystemet skal hete. 
 

- Hvor filene skal lagres på datamaskinen 
Økonomisystemet vil forvente at filer som skal leses inn i systemet legges i bestemte mapper. I 
tillegg, hvis det skal remitteres, så må du vite i hvilken mappe systemet lagrer remitteringsfilen som 
skal lastes opp i nettbank bedrift. 

Som du ser, så er det økonomisystemet som i stor grad bestemmer hva som gjelder for deg. Det er vår 
erfaring at de fleste leverandører av økonomisystem enkelt kan hjelpe til med å skaffe til veie 
informasjonen nevnt over. Vi anbefaler derfor at du kontakter din programvareleverandør om du behøver 
hjelp til dette. 

 

2. Remitteringsfiler (utbetalinger) 
2.1 Hva er remittering 
Remittering vil si å foreta utbetalinger fra et økonomisystem i stedet for manuelt i nettbank bedrift. Den 
vanligste måten å remittere på, er ved utveksling av remitteringsfiler mellom økonomisystemet og banken.  
 
Ved manuell filoverføring foregår utvekslingen slik: 
 

1. Økonomisystemet lager en remitteringsfil 
2. Du overfører filen til banken 
3. Banken leser filen, sjekker at filen er OK og produserer det vi kaller en mottaksretur. Betalingene 

legges så til godkjenning. 
 
 Mottaksreturen inneholder oversikt både over betalinger uten feil og betalinger med feil. 
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 Ikke alle økonomisystem støtter mottaksreturer. Men hvis mulig, anbefaler vi at 
mottaksreturer leses inn i økonomisystemet for å oppdatere dette med hvilke betalinger 
som ble avvist av banken, slik at eventuelle feil kan rettes og betalingene sendes på ny. 
 

4. Når betalingene er godkjent og utført, produserer banken det vi kaller en avregningsretur 
 
 Avregningsretur er kvittering til økonomisystemet for utført betaling 

 
 Avregningsreturen bør leses inn i økonomisystemet for å oppdatere regnskapet med de 

transaksjoner som har vært på bankkonto, og for å endre status på betalinger til utført. 
 
2.2 Første gangs oppsett 
Før du kan overføre remitteringsfiler må du fortelle nettbank bedrift hvilken type fil som skal overføres, og 
hvilket filformat som skal benyttes. Dette kalles et filoppsett. Fremgangsmåten er som følger: 
  

1. Innlogget i nettbank bedrift, gå til menyvalget Overføre filer → Oppsett, deretter knappen Nytt 
filoppsett: 
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2. Du må nå velge hvilken type fil som skal settes opp: 

 
For remittering kan følgende filtyper velges: 

• ISO 20022 pain.001 
• Telepay direkte remittering 
• Nets direkte remittering 

 
3. I neste steg må du angi innstillinger for valgt fil: 

• Navn på filoppsett: Dette velger du fritt 
 

• Avvisningsnivå: Bestemmer hva som skal skje dersom remitteringsfilen inneholder feil. Her 
kan du for eksempel velge om kun transaksjoner med feil skal avvises, eller om hele filen 
skal avvises. Vi anbefaler avvisningsnivå Transaksjoner. 
 

• Filnavn: Dette er de filnavn som skal anvendes ved utveksling av filene. Vi anbefaler at du 
avklarer filnavn med din programvareleverandør. Her er likevel noen eksempler: 

 For pain.001: 
• Inputfil: remittering.xml 
• Mottaksretur: mottak.xml 
• Avregningsretur: avregning.xml 

 For Telepay: 
• Inputfil: remittering.tbd 
• Mottaksretur: mottak.tbd 
• Avregningsretur: avregning.tbd 
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Slik kan et ferdig utfylt filoppsett se ut: 

  
4. Når skjemaet er ferdig utfylt, klikker du på Lagre oppsett. Oppsettet vil da bli synlig i oversikten 

over nye oppsett, som vist her: 
 

 
 
Du har nå laget et nytt filoppsett. Har du flere selskap du skal overføre filer for, eller du ønsker å remittere 
fra flere ulike systemer, anbefaler vi at det opprettes et oppsett for hvert selskap eller system. 
 
Neste steg er å laste opp remitteringsfiler til nettbank bedrift. 
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2.3 Laste opp remitteringsfil til nettbank bedrift 
1. Gå til menyvalget Overføre filer → Sende filer:

 
 

2. Du vil da få opp en liste over alle filoppsett du har laget. Klikk på knappen Velg fil, til høyre for riktig 
filoppsett: 

 
 

3. Du vil nå få opp en filutforsker, som lar deg bla gjennom filer og mapper på datamaskinen. Gå til 
mappen hvor økonomiprogrammet lagrer remitteringsfiler og velg riktig fil. Når du har valgt riktig 
fil, klikk på knappen Åpne: 

 
 
 

Tips! 
Hvis du alltid skal laste opp siste nye remitteringsfil, går det an å sortere på dato og 
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klokkeslett ved å klikke på kolonnen Endringsdato.  
 

4. Når du har valgt fil, vil du få opp et bilde som indikerer at filen er klar til å sendes. Klikk på Send fil 
for å sende den til banken: 

 
 

Når filen er overført til banken, vil du få en bekreftelse på skjermen. 

Hva skjer nå? 
Etter at filen er lastet opp, vil den bli behandlet av banken. Da skjer følgende: 
 

• Betalinger med feil vil legge seg i nettbank bedrift under menyvalget Betale → Avviste betalinger 
• Betalinger som kan utføres vil legge seg til godkjenning under menyvalget Betale → Godkjenne 

betalinger 
• Fil for mottaksretur produseres og gjøres tilgjengelig for nedlasting fra menyvalget Overføre filer → 

Hente filer 
 
Dette skjer vanligvis i løpet av et minutt eller to, men av og til kan det ta noe lengre tid. 
 
Helt til sist, når betalingene utføres, produseres avregningsreturer som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra 
menyvalget Overføre filer → Hente filer. 
 

2.4 Hente filer 
Når banken mottar remitteringsfiler, produseres det mottaksretur (kvittering for mottatte og avviste 
betalingsoppdrag) og avregningsretur (kvittering for utførte betalingsoppdrag). Disse lastes ned slik: 
 

1. Gå til menyvalget Overføre filer → Hente filer: 

 
 

2. Du vil da få opp en liste over alle uavhentede filer som ligger og venter i nettbank bedrift. Det kan 
for eksempel se slik ut: 
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Har du flere filoppsett, kan du identifisere hvilket oppsett filen tilhører ved å se på kolonnen Navn 
(helt til venstre) 
 

3. Klikk på knappen Hent fil. Filen lastes da ned til din datamaskin og lagres i nettleserens 
nedlastingsmappe.  

 

2.5 Flytte filen til rett mappe og lese den inn i økonomisystemet 
Før du kan lese filen inn i økonomisystemet, må du flytte den fra mappen Nedlastinger til den mappen som 
økonomisystemet forventer å finne filene i. 

1. Åpne et filutforskervindu ved å holde inne Windows-tasten og samtidig trykke inn bokstaven E på 
tastaturet. 
 

2. Som standard vil utforskervinduet ha det som kalles en navigasjonsrute i venstre kolonne. Dette er 
snarveier til ulike mapper. En av mappene heter Nedlastinger (Engelsk: Downloads) – dette er 
vanligvis navnet på nettleserens nedlastingsmappe. Ved å klikke på Nedlastinger vil du få opp 
innholdet i nedlastingsmappen. Her vil du blant annet finne filen du nettopp lastet ned: 
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Tips! 
Hvis du har mange filer i nedlastingsmappen, kan du sortere etter f.eks. dato, slik at nyeste 
filer vises først. Det gjør du ved å klikke én gang på datokolonnen i øvre del av vinduet. 

3. Klikk én gang på filen du skal flytte, slik at den skifter bakgrunnsfarge. Du har nå valgt filen: 

 
4. Hold deretter inne tasten Ctrl mens du samtidig trykker inn bokstaven X. Du vil se at filen får en litt 

lysere farge, som innebærer at den er «klippet ut». 
 

5. Gå til mappen hvor økonomisystemet ser etter filen og lim den inn der. Det gjør du ved å holde 
inne tasten Ctrl mens du samtidig trykker inn bokstaven V. 

Filen er nå flyttet til rett mappe, og du kan lese den inn i økonomisystemet. Her henviser vi til programmets 
manual eller programvareleverandørens kundeservice for veiledning. 

 

3. Innbetalingsfiler (OCR m. fl.) 
3.1 Hva er innbetalingsfiler 
Når det mottas innbetalinger fra kunder og andre, kan banken formidle dette elektronisk til 
økonomisystemet. Økonomisystemet kan da benytte informasjonen til å merke fakturaer som betalt, 
bokføre transaksjonen på konto i regnskapet, med mer. 

Ønsker du å motta melding om betalinger på fil, må du først inngå en avtale med banken om dette. Den 
aller vanligste avtalen å inngå er det som kalles en OCR-avtale. Har du en slik avtale på plass, kan du 
fakturere og få innbetalinger med KID levert på fil. Avtaleskjema for inngåelse av en OCR-avtale er å finne 
på denne siden.  
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Det finnes også andre typer avtaler enn en OCR-avtale, men OCR-avtalen er vanligvis den som har bredest 
støtte blant de ulike økonomisystemene. Er du usikker på hva som er rett for ditt system, anbefaler vi at du 
avklarer dette med din programvareleverandør. Du kan også kontakte oss for veiledning. 

 

3.2 Første gangs oppsett 
Før du kan overføre innbetalingsfiler må du fortelle nettbank bedrift hvilken type fil som skal overføres, og 
hvilket filformat som skal benyttes. Dette kalles et filoppsett. Fremgangsmåten er som følger: 
 

1. Innlogget i nettbank bedrift, gå til menyvalget Overføre filer → Oppsett, deretter knappen Nytt 
filoppsett: 

 
 

2. Du må nå velge hvilken type fil som skal settes opp: 

 
For innbetalingsfiler kan følgende filtyper velges: 

• Cremul innbetaling 
• ISO 20022.camt054c-Innbetalingsoversikt 
• Nets OCR Konteringsdata (det vanligste alternativet) 
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3. I neste steg må du angi innstillinger for valgt fil: 
• Navn på filoppsett: Dette velger du fritt 

 
• Filnavn på OCR retur: Dette er de filnavnet nettbank bedrift skal gi filen du laster ned. Det 

kan hende at økonomisystemet har krav til filnavnet, og vi anbefaler derfor at du avklarer 
filnavn med din programvareleverandør. Her er likevel noen eksempler: 

 For Cremul: innbetaling.txt 
 For camt054c: innbetaling.xml 
 For OCR: innbetaling.ocr 

 
• Velg kontoer: Her må du merke av for de kontoene du ønsker skal være med i filoppsettet. 

Det vanligste er at bare én konto velges her. 
 

 Det er mulig å velge flere kontoer, men vær obs på at alle innbetalinger i 
samme oppsett kan bli slått sammen til én fil.  

 
Slik kan et ferdig utfylt filoppsett se ut: 

  
 

4. Når skjemaet er ferdig utfylt, klikker du på Lagre oppsett. Oppsettet vil da bli synlig i oversikten 
over nye oppsett, som vist her: 
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Du har nå laget et nytt filoppsett. Har du flere selskap du skal overføre filer for, anbefaler vi at du lager et 
nytt oppsett for hvert selskap og/eller konto. 
 

3.3 Hente filer 
Innbetalingsfiler blir produsert kun når det kommer innbetalinger til konto som omfattes av avtalen. En 
OCR-fil produseres for eksempel kun dersom det kommer betalinger med KID inn på konto. Filer blir 
tilgjengelig for nedlasting i nettbank bedrift vanligvis innen én virkedag, og lastes ned slik: 

 
1. Gå til menyvalget Overføre filer → Hente filer.  

 
 

2. Du vil da få opp en liste over alle uavhentede filer som ligger og venter i nettbank bedrift. Det kan 
for eksempel se slik ut: 

 
Har du flere filoppsett, kan du identifisere hvilket oppsett filen tilhører ved å se på kolonnen Navn 
(helt til venstre) 
 

3. Klikk på knappen Hent fil. Filen lastes da ned til din datamaskin og lagres i nettleserens 
nedlastingsmappe.  

 

3.4 Flytte filen til rett mappe og lese den inn i økonomisystemet 
Før du kan lese filen inn i økonomisystemet, må du flytte den fra mappen Nedlastinger til den mappen som 
økonomisystemet forventer å finne filen i.  

1. Åpne et filutforskervindu ved å holde inne Windows-tasten og samtidig trykke inn bokstaven E på 
tastaturet. 
 

2. Som standard vil utforskervinduet ha det som kalles en navigasjonsrute i venstre kolonne. Dette er 
snarveier til ulike mapper. En av mappene heter Nedlastinger (Engelsk: Downloads) – dette er 
vanligvis navnet på nettleserens nedlastingsmappe. Ved å klikke på Nedlastinger vil du få opp 
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innholdet i nedlastingsmappen. Her vil du blant annet finne filen du nettopp lastet ned:

 

Tips! 
Hvis du har mange filer i nedlastingsmappen, kan du sortere etter f.eks. dato, slik at nyeste 
filer vises først. Det gjør du ved å klikke én gang på datokolonnen i øvre del av vinduet. 
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3. Klikk én gang på filen du skal flytte, slik at den skifter bakgrunnsfarge. Du har nå valgt filen: 

 
 

4. Hold deretter inne tasten Ctrl mens du samtidig trykker inn bokstaven X. Du vil se at filen får en litt 
lysere farge, som innebærer at den er «klippet ut». 
 

5. Gå til mappen hvor økonomisystemet ser etter filen og lim den inn der. Det gjør du ved å holde 
inne tasten Ctrl mens du samtidig trykker inn bokstaven V. 

Filen er nå flyttet til rett mappe, og du kan lese den inn i økonomisystemet. Her henviser vi til programmets 
manual eller programvareleverandørens kundeservice for veiledning. 

4. Bankavstemming  
4.1 Hva er bankavstemming 
Bankavstemming er en elektronisk lesbar variant av kontoutskriften. Den inneholder et sammendrag av alle 
transaksjoner på konto, men ikke nødvendigvis alle enkeltdetaljer om hver enkelt transaksjon. Ønsker du 
for eksempel å vite hvilket KID-nummer en innbetaling har, så finner du ikke dette i bankavstemmingsfilen 
– det finner du i en OCR-fil. 

Økonomisystemet kan benytte bankavstemmingsfiler til å kontrollere om det er transaksjoner på en 
bankkonto som ikke har bilag i regnskapet, og dermed gjøre avstemmingsarbeidet lettere for deg. 

Som for både remittering og innbetalingsfiler, finnes det også ulike filformat å velge mellom når det 
kommer til bankavstemming. Sjekk med din programvareleverandør hva som er rett format for ditt 
økonomisystem.  
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4.2 Første gangs oppsett 
Før du kan overføre bankavstemmingsfiler må du fortelle nettbank bedrift hvilken type fil som skal 
overføres, og hvilket filformat som skal benyttes. Dette kalles et filoppsett. Fremgangsmåten er som følger: 
 

1. Innlogget i nettbank bedrift, gå til menyvalget Overføre filer → Oppsett, deretter knappen Nytt 
filoppsett: 

 
 

2. Du må nå velge hvilken type fil som skal settes opp.  

 
For bankavstemmingsfiler kan følgende filtyper velges: 

• Bankavstemming (et eldre filformat uten annet navn) 
• ISO 20022.camt053-Kontoinformasjon 

 
3. I neste steg må du angi innstillinger for valgt fil: 

• Navn på filoppsett: Dette velger du fritt 
 

• Filnavn avstemmingsfil: Dette er de filnavnet nettbank bedrift skal gi filen du laster ned. 
Det kan hende at økonomisystemet har krav til filnavnet, og vi anbefaler derfor at du 
avklarer filnavn med din programvareleverandør. Her er likevel noen eksempler: 

 For Bankavstemming: bankavstemming.txt 
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 For camt053: bankavstemming.xml 
 

Slik kan et ferdig utfylt filoppsett se ut: 

  
 

4. Når skjemaet er ferdig utfylt, klikker du på Lagre oppsett. Oppsettet vil da bli synlig i oversikten 
over nye oppsett, som vist her: 

 

 
 
Du har nå laget et nytt filoppsett.  
 

4.3 Hente filer 
Før du kan laste ned bankavstemmingsfiler, må de genereres. Det gjør du på følgende vis: 
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1. Gå til menyvalget Overføre filer → Bankavstemming: 

 
 

2. Du tas da til en side hvor du må angi hva bankavstemmingsfilen skal inneholde (dato og 
kontonummer), og hvilket filoppsett som skal benyttes for å produsere bankavstemmingsfilen: 

 
 

 Du kan velge så mange kontoer du ønsker. Alle kontoer du velger her vil bli inkludert i en 
og samme bankavstemmingsfil 
 

3. Når du har valgt dato, filoppsett og hvilke kontoer som skal inkluderes, klikker du på knappen Lag 
fil. Filen legges nå til produksjon. Det går vanligvis raskt, men ved store mengder data kan det ta 
noen minutter.  

 
4. Gå til menyvalget Overføre filer → Hente filer.  
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5. Du vil da få opp en liste over alle uavhentede filer som ligger og venter i nettbank bedrift. Det kan 
for eksempel se slik ut: 

 
 

6. Klikk på knappen Hent fil. Filen lastes da ned til din datamaskin og lagres i nettleserens 
nedlastingsmappe.  

 

4.4 Flytte filen til rett mappe og lese den inn i økonomisystemet 
Før du kan lese filen inn i økonomisystemet, må du flytte den fra mappen Nedlastinger til den mappen som 
økonomisystemet forventer å finne filen i.  

1. Åpne et filutforskervindu ved å holde inne Windows-tasten og samtidig trykke inn bokstaven E på 
tastaturet. 
 

2. Som standard vil utforskervinduet ha det som kalles en navigasjonsrute i venstre kolonne. Dette er 
snarveier til ulike mapper. En av mappene heter Nedlastinger (Engelsk: Downloads) – dette er 
vanligvis navnet på nettleserens nedlastingsmappe. Ved å klikke på Nedlastinger vil du få opp 
innholdet i nedlastingsmappen. Her vil du blant annet finne filen du nettopp lastet ned
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Tips! 
Hvis du har mange filer i nedlastingsmappen, kan du sortere etter f.eks. dato, slik at nyeste 
filer vises først. Det gjør du ved å klikke én gang på datokolonnen i øvre del av vinduet. 

3. Klikk én gang på filen du skal flytte, slik at den skifter bakgrunnsfarge. Du har nå valgt filen: 

 
 

4. Hold deretter inne tasten Ctrl mens du samtidig trykker inn bokstaven X. Du vil se at filen får en litt 
lysere farge, som innebærer at den er «klippet ut». 
 

5. Gå til mappen hvor økonomisystemet ser etter filen og lim den inn der. Det gjør du ved å holde 
inne tasten Ctrl mens du samtidig trykker inn bokstaven V. 

Filen er nå flyttet til rett mappe, og du kan lese den inn i økonomisystemet. Her henviser vi til programmets 
manual eller programvareleverandørens kundeservice for veiledning. 
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5. Tips til filoverføringen  
Når du overfører filer manuelt, kan det noen ganger innebære at du må hoppe mye mellom ulike mapper, 
klippe og lime filer osv. Ved å feste de mappene du må bevege deg mellom til Hurtigtilgang i 
filutforskervinduet, så kan du forenkle denne prosessen en hel del. I eksemplet under viser vi hvordan det 
gjøres. 

Utgangspunktet her er at vi har en mappe med følgende undermapper: 

 

Vi ønsker nå å feste mappen Bankavstemming til Hurtigtilgang, slik at den alltid vil være synlig.  

1. Det første vi da gjør, er å høyreklikke på Bankavstemming. En meny vil komme til syne. Valgene i 
menyen kan variere noe, men ett av valgene vil være Fest til Hurtigtilgang. Klikk på det valget: 
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2. Mappen Bankavstemming blir nå lagt til under Hurtigtilgang, her: 
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Det er nå lett å kopiere filer mellom for eksempel mappen Nedlasting og mappen Bankavstemming – det 
gjøres ganske enkelt ved å dra filen som skal kopieres fra Nedlasting til Bankavstemming, slik: 

 

Merk: 
Til forskjell fra klipp og lim (som er brukt tidligere i veiledningen), så blir ikke filen borte fra den 
opprinnelige mappen når du kopierer den ved å dra den over i ny mappe. Hvis filen du ønsker å flytte for 
eksempel ligger i mappen Nedlastinger, så må du huske å slette den derfra når du har kopiert den til ny 
mappe. 

Å slette en fil fra en mappe gjør du ganske enkelt ved å merke den (klikke én gang på den med venstre 
musetast), og deretter på knappen Del på tastaturet.  

6. Jeg behøver hjelp – hvem kontakter jeg? 
Vi forstår at det noen ganger kan være litt uklart hvem du skal kontakte når det er snakk om å overføre filer 
mellom banken og økonomisystemet.  

Hvis utfordringen handler om å finne filer på din lokale datamaskin, eller å få dem lest inn i 
økonomisystemet, så er det din programvareleverandør eller lokal IT-kompetanse som vanligvis har de 
beste forutsetningene for å hjelpe. Dette er personer som kjenner til akkurat ditt system og som dermed 
vet hvor filer skal plasseres, hvilke knapper som skal trykkes på, og så videre. 

Dersom du behøver veiledning i forbindelse med hvordan du skal sette opp nettbank bedrift til å ta imot 
eller produsere filer til økonomisystemet, så er det noe vi i Sparebanken Vest gjerne bistår med. 

Har du behov for å komme i kontakt med bedriftsstøtte, når du oss på telefon 915 05555, innvalg 3 – 1 
(hverdager 0800-1530). Du kan også kontakte oss skriftlig gjennom nettbank bedrift, eller på e-
postadressen cm@spv.no. Vi ser frem til å høre fra deg!  

mailto:cm@spv.no
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