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Kære Konkurrencedeltagere

Tønder Kommune håber med dette konkurrenceprogram at kunne rette
dygtige arkitekters opmærksomhed mod den – synes vi selv – spændende og
udfordrende opgave, der ligger i at skabe en ny velfungerende og velindpasset
rådhusudvidelse til vores 32 år gamle rådhus i Tønder.
Vi forestiller os, at konkurrenceopgaven indeholder mange fagligt interessante
udfordringer, som både dygtige unge arkitekter og mere erfarne arkitekter
– gerne i samarbejde med andre gode rådgivere – vil få lyst til at komme med
professionelle løsningsforslag til. Vi er til sinds efter konkurrencen, såfremt
de rigtige forslag kommer på banen, at arbejde for at få byggeriet realiseret
hurtigst muligt.
Vi glæder os til at se forslagene.
God arbejdslyst.

Tønder, december 2012

Borgmester Laurids Rudebeck

i n v i tat i o n t i l d e lta g e l s e i k o n k u r r e n c e
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udvidelse af tønder rådhus

Kommunalbestyrelsen har i april 2012 vedtaget at samle flere af Tønder
Kommunes administrative funktioner på Rådhuset i Tønder. Det nuværende
rådhus kan rent fysisk ikke rumme det øgede behov for arealer, som beslut
ningen medfører, nemlig at skaffe plads til ca. 200 nye kontorarbejdspladser,
rundt regnet svarende til antallet af arbejdspladser på rådhuset i dag.
Derfor er det nødvendigt med en udvidelse på ca. 3.000 m2.
Kommunens medarbejdere og byens borgere er glade for deres rådhus, og det
er derfor også visionen, at et nyt, udvidet rådhus skal understøtte og øge folks
tilfredshed med ’byens hus’. Vi synes, vi har et smukt rådhus, der ligger godt
på en god adresse i et spændende nærmiljø med gode naboer og en smuk
natur lige uden for dørene. Vi vil gerne invitere endnu flere til at komme forbi
rådhuset – også selvom man måske ikke lige har et normalt rådhusærinde.
Tønder by er på mange måder bevaringsværdig med sine smukke gamle
huse, og med nye huse nænsomt indpasset i bymiljøet. Særligt området
omkring rådhuset er et søgt mål for mange turister på grund af Museum
Sønderjylland med dets enestående kulturhistoriske samlinger og fine
kunstsamling.
Møbelarkitekten Hans J. Wegner, født i byen i 1914, har sit helt eget
museum i det gamle vandtårn, der ligger som nærmeste nabo til rådhuset.
På de øverste etager i vandtårnet kan man se eksempler på de fleste af Wegners
internationalt kendte stole. Området ligger ved den gamle slotsbanke,
der husede borgen og senere slottet Tønderhus. Af disse bygninger er kun det
gamle porthus bevaret. Overfor ligger Hotel Tønderhus.
Vi vil gerne drage fordel af denne beliggenhed!
Endeligt er det vigtigt at få et nyt, moderne byggeri, som i sig selv kan være
med til at brande byen. Et byggeri, der kan være et eksempel til efterfølgelse,
når andre skal bygge nyt. Et hus som fuldtud lever op til nutidens krav om
bæredygtighed og fokuserer på udnyttelse af vores sparsomme energiressourcer,
et hus vi kort sagt kan være stolte over at vise frem, og som vi vil kunne nyde
at bruge i dagligdagen.
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Arkitekten bag rådhuset
Halldor Gunnløgsson (født 1918 død 1985). Arkitekt Halldor Gunnløgsson
tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1942. Efter ansættelse i Stock
holm hos Hakon Ahlberg og i Danmark hos Palle Suenson, drev HG fra 1952
til sin død tegnestue i København med arkitekt Jørn Nielsen. Halldor Gunn
løgsson var den kreative drivkraft på tegnestuen, mens Jørn Nielsen var for
retningsmanden. HG og JN har stået for en lang række offentlige og private
byggerier til bl.a. skoleformål (Tårnby Gymnasium, Uglegårdsskolen) og
administrationsformål. Tegnestuen deltog igennem årene i mange arkitekt
konkurrencer og vandt også en del. HGs karakteristiske rystehåndsstreg var
at finde på mange konkurrenceplancher. Projekterne havde en skitseagtig og
forførende karakter over sig, og kunne tit se ud som om, de var undfanget i
en sen nattetime, kort tid før afleveringsfristen udløb.

Rådhusopgaver var i perioden fra slutningen af 1970´erne til begyndelsen
af 80´erne en væsentlig del af opgaveporteføljen. Udover Tønder Rådhus
(1980-81) drejede det sig om Bov Rådhus (1977-78), Nordborg Rådhus
(1978-79) og Aabenraa Rådhus (1980). Tidligere rådhusbyggerier var Tårnby
Rådhus (1957-59) og Fredericia Rådhus (1963-65), der begge – i modsætning
til de sønderjyske rådhuses tunge, røde murstenskroppe – var lette, japansk
inspirerede pavillonagtige byggerier med store udkragede tagflader. I det syd
lige Jylland er HG desuden kendt for opførelsen af Fiskeri- og Søfartsmuseet
i Esbjerg (1966-68).
HG var ansat på Kunstakademiets Arkitektskole fra slutningen af 1940´erne
til sin død i 1985; fra 1959 som professor i bygningskunst.
Andre kendte byggerier:
Eget hus i Rungsted, opført 1958
Udenrigsministeriet på Christianshavn, opført 1978-80
Gl. Holte Kirke, nord for København, opført 1977-78
1. præmier i kendte arkitektkonkurrencer:
Rigsdagsbygningen i Stockholm, 1973 (ikke realiseret)
Konkurrencen om Københavns Havn, 1985 sammen med Knud Fladeland

tønder rådhus arkitekten
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Konkurrenceområde
Nuværende parkeringsareal
Mulig udvidelse af parkeringsareal

u dv i d e l s e n ko n k u r r e n c e o m r å d e t
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opgaven
Foreløbigt rum- og funktionsprogram
Når konkurrenceresultatet foreligger, skal der i samarbejde med vinderen
udarbejdes et endeligt byggeprogram.
Nuværende rådhusbyggeri
Areal: 4.900 m2
Antal medarbejdere: 145
Udvidelse
Areal: ca. 3.000 m2 brutto.
Antal medarbejder i udvidelsen: 200, hvoraf 50-60 medarbejdere ikke har fast
arbejdsplads på rådhuset, men er såkaldte ”flyvere”. Altså ca. 170 faste arbejds
pladser og ca. 30 fleksible arbejdspladser. Hver arbejdsplads vurderes til at
have en størrelse på ca. 10 m2.

Det påtænkes at udvidelsen indrettes med ca. 50 enkeltmandskontorer, ca. 20
to-mandskontorer samt ca. 11 storrumskontorer til 10 personer.
Udvidelsen skal indeholde muligheder for afholdelse af mindre møder, hvor
diskretion ikke er en nødvendighed. Endvidere vil det være ønskeligt, at der
indtænkes muligheder for udfoldelse af tværfagligt samarbejde på tværs af
kommunens forvaltninger.
Der skal indarbejdes toiletforhold for besøgende og personale.
Øvrige krav og ønsker
• Indretningen skal være fleksibel
• Vedligeholdelseskravene skal være på et absolut minimumsniveau
• Der ønskes inddraget alternative energiformer til forsyning af udvidelsen
Sammenhængen mellem eksisterende byggeri og udvidelsen
Udvidelsen kan enten ske i form af en selvstændig bygning, der i så fald forbindes fysisk med det eksisterende byggeri i form af en overdækket og klimareguleret gangforbindelse – eller udvidelsen kan bygges direkte sammen med
det eksisterende byggeri.

u dv i d e l s e n a f t ø n d e r r å d h u s
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Ombygninger i eksisterende rådhus
Kantine
Deltagerne kan vælge at flytte den eksisterende kantine i stueetagen til udvi
delsen, og benytte det nuværende kantineareal til kontorformål.
Forhal
Den nuværende forhal benyttes i dag i mindre grad end da huset blev bygget.
Årsagen skyldes først og fremmest det forhold, at færre borgere har behov for
at henvende sig direkte på rådhuset, da kommunikation og sagsbehandling i
stigende grad foregår over nettet. Forhallens gulvareal er stort, måske for
stort i forhold til det antal personer, der færdes i rummet til dagligt. Hallen
har også et stort volumen som muligvis kan neddrosles.

Spørgsmålet er – på den ene side – om der kan pustes mere liv i hallen ved at
indtænke nye ’ikke-rådhus’-funktioner, der kan tiltrække besøgende, som
ikke har et direkte ærinde på rådhuset? Eller – på den anden side – om man
kan forestille sig, at der flytter nogle nuværende rådhusfunktioner, f.eks. kan
tinen, ud i forhallen, så der på den måde kommer mere liv?
Forhallen skal stadig spille en central rolle for adgangen til huset og for den
interne trafikfordeling. Visionen er, at rådhusforhallen stadig skal virke som
et åbent og indbydende rum for alle, der kommer i huset.
Rådhuset udgør rammerne for et stort antal vielser (ca. 1800 årligt). Mange er
udlændinge (ca. 1700), der kommer for at blive gift på Rådhuset.
Teknikarealer
Der skal indarbejdes de nødvendige teknikarealer i forslaget; gerne i kælder
niveau. Arealet kommer ud over de ca. 3.000 m2 til kontorformål.
Arkitektur
Det er et højt prioriteret ønske, at udvidelsesforslagene tager hensyn til den
nuværende arkitektur i området. Ikke blot til rådhusbyggeriet, men i lige så
høj grad også til de nærmeste naboer. Forslagene skal desuden tage hensyn til
naturen og til det historiske sted. Stedet udgør overgangsleddet mellem de
åbne marskarealer og den tætte bydannelse. Rådhusområdet er ét af mange
fine steder i Tønder, og kombinationen af at stedet både henvender sig til
byen og til det åbne landskab er enestående og fordrer, at deltagerne har stor
opmærksomhed rettet mod udformningen af udvidelsen og udearealerne.
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Byggefelt og byggehøjde
Udvidelsen skal ske inden for det viste konkurrenceområde.
Deltagerne kan se bort fra bestemmelserne i den gældende lokalplan 9.56,
der bl.a. anviser et byggefelt til en fremtidig udvidelse. Når det endelige
projekt er fundet, vil der blive udarbejdet en ny lokalplan, der tager hensyn
til projektet.
Udearealer og parkering
Det hører med til opgaven, at deltagerne tager stilling til den overordnede
udformning af udearealet i konkurrenceområdet. Arealet skal have karakter
af et åbent, offentlig rum, der kan bruges til rekreativt ophold. Arealet må
gerne ’flyde’ ud i de grønne naboområder. Særligt er det vigtigt, at der skabes
mulighed for gode adgangsforbindelser mod parkeringsarealerne vest for
rådhuset.

Forpladsarealet nord for rådhuset fungerer i det store hele tilfredsstillende.
Det er fortsat et krav, at man skal kunne køre med bil helt op til rådhusdøren,
og der skal fortsat være et begrænset antal handicap p-pladser på forarealet.
Al fremtidig parkering påregnes at skulle foregå på et areal vest for konkur
renceområdet i tilknytning til et eksisterende parkeringsområde.
Arealet skal kunne bruges både til parkeringsformål og til tilskuerareal,
når den årlige Tønder Festival løber af stabelen. (Der vil herfra være udsigt
til festivalområdet vest for parkeringsarealet).
Bæredygtighed
Der lægges stor vægt på at byggeriet i sin endelige form kan fremtræde som
et bæredygtigt lavenergibyggeri. Deltagerne skal i besvarelsen udstikke ret
ningslinjerne for, hvorledes dette mål kan nås.
Økonomisk ramme
Den økonomiske ramme for byggeriet inkl. rådgiverydelser og nyt p-areal
er på DKK 56 mio. ekskl. moms. Det forventes, at deltagerne har fokus på
økonomi – både anlægsøkonomi og driftsøkonomi. Undlad at komme med
iøjnefaldende økonomisk urealistiske løsninger!

Når vinderprojektet er fundet, vil økonomien blive endeligt fastlagt i forbin
delse med udarbejdelsen af byggeprogrammet.

u dv i d e l s e n a f t ø n d e r r å d h u s
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betingelser

1. Deltagelse
Konkurrencen er åben for alle færdiguddannede
arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og lig
nende i og uden for Danmark.

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurren
cen:
• Alle personer eller virksomheder, som har været
med til at tilrettelægge konkurrencen eller har
ydet væsentlige bidrag til formulering af kon
kurrenceopgaven.
• Repræsentanter for konkurrenceudskriveren
eller ansatte hos denne.
• Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdsgivere
for noget medlem af dommerkomiteen eller
dennes rådgivere.
• Personer, der er i nær familie med eller har et
nært familielignende forhold til noget medlem
af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.
• Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af
personer, der er i nær familie med eller har et
nært familielignende forhold til noget medlem
af dommerkomiteen eller dennes rådgivere.
Uanset på hvilken måde man medvirker ved udar
bejdelsen af et konkurrenceforslag, har man pligt til
at gøre sig bekendt med ovenstående. I tvivlstilfælde
bør man kontakte konkurrencens sekretær.
2. Konkurrenceudskriver, -form og -sprog
Konkurrencen er udskrevet af Tønder Kommune
med Arkitektforeningen som konkurrencerådgiver.

Konkurrencen er en åben projektkonkurrence og
EU-bekendtgjort medio december 2012.
Konkurrencens sprog er dansk. Aflevering på
engelsk er tilladt.

ko n k u r r e n c e t e k n i s k e b e t i n g e l s e r
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3. Konkurrencens sekretær
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind
Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling
Strandgade 27 A, DK 1401 København K
E-mail: tonder@arkitektforeningen.dk

Spørgsmål og svar vil blive lagt på Arkitektfor
eningens hjemmeside www.arkitektforeningen.dk
senest to uger efter spørgefristens udløb. Det an
befales generelt at læse Ofte stillede spørgsmål på
Arkitektforeningens hjemmeside.

4. Konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet består af dette program
inkl. bilag samt spørgsmål med tilhørende svar
jf. pkt. 5.

6.
1.
2.
3.

Følgende bilag indgår som supplement til konkur
renceprogrammet:
1. Konkurrenceprogram, pdf
2. Digitalt grundkortsmateriale, dwg
3. 3-D scanning af Tønder Rådhus og omgivelser
4. Bygningstegninger af det eksisterende rådhus,
pdf
5. Tegninger af nabobygninger
6. Luftfoto samt fotos fra konkurrenceprogrammet
Registrering
Deltagere bedes tilmelde sig konkurrencen på
tonder@arkitektforeningen.dk
Download af bilagsmateriale
Bilagene kan downloades fra Arkitektforeningens
hjemmeside på www.arkitektforeningen.dk/tonder
5. Forespørgsler
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun
stilles skriftligt (helst pr. e-mail) til konkurrencens
sekretær. Spørgsmålene, der skal være forfattet på
dansk, forelægges i anonym udgave for konkurrence
udskriveren.

Spørgsmålene skal være Arkitektforeningen i hænde
senest den 11. februar 2013.
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Konkurrenceforslagets omfang
Situationsplan i mål 1:800
Plan-, snit- og facadetegninger gerne i mål 1:400
Deludsnit af bl.a. kontorområde i større mål
efter eget valg
4. En møbleringsplan, der angiver antallet af
kontorarbejdspladser
5. Rumlige illustrationer
6. En kortfattet beskrivelse

Illustrationerne og tekst skal udføres i en teknik,
der muliggør en klar opfattelse af forslaget.
A. Forslagshæfter
1.-6. gengives i et A3-hæfte i langformat, der
maximalt må bestå af 15 ark ekskl. omslag med
tryk på begge sider af arket. A3-hæftet indsendes
i 17 eksemplarer.
B. Digitalt tegningsmateriale
En cd-rom/DVD indeholdende
a. Samtlige væsentlige illustrationer fra forslaget
med henblik på gengivelse i dommerkomitéens
betænkning. Illustrationerne bedes afleveret
som enkeltfiler i højtopløseligt pdf-, eps-, tifeller jpg-filformat.
b. Pdf af forslagshæftet

Cd-rommen/DVD’en mærkes ’Tønder Rådhus,
digitale illustrationer’

C. Upload af konkurrenceforslag (ikke obligatorisk)
Arkitektforeningen ønsker at udstille alle forslagene
digitalt, og deltagerne bedes derfor venligst uploade
følgende materiale:
1. Fem-cifret kendingstal
2. Ét præsentationsbillede
3. Pdf af forslagshæftet

Samtlige dele af forslaget skal tydeligt mærkes med
et fem-cifret, tilfældigt valgt kendingstal.

Gå ind på adressen www.arkitektforeningen.dk/
tonder og følg vejledningen.

8. Indlevering
Forslagene skal senest den 4. april 2013 være
indleveret til et postkontor eller et kurerfirma og
skal adresseres til:

D. Navnekuvert
En ugennemsigtig, forseglet kuvert, indeholdende
navneseddel i A4-format med forslagsstillerens
navn, adresse, telefonnummer (dag/aften), e-mail
adresse samt forslagets kendingstal (se nedenfor).

Ved forslag med flere medvirkende skal det anføres,
hvem der har ophavsret til forslaget, og hvem der
eventuelt har medvirket som medarbejder, konsu
lent eller rådgiver uden andel i ophavsretten.
Kuverten forsynes med teksten Navneseddel
– Tønder Rådhus og det valgte kendingstal.
Det understreges, at tegninger og andet forslags
materiale ud over ovennævnte ikke vil blive optaget
til bedømmelse.
Forslagsstillerne bør kun indsende en kopi af for
slagets original, idet der ikke vil kunne ydes nogen
form for erstatning for eventuel beskadigelse eller
bortkomst af det indkomne materiale.
7. Konkurrenceforslagets udførelse
Forslaget skal være anonymt, og et konkurrence
forslag eller dele heraf må ikke tidligere have været
offentliggjort.

Forslagsstillerne skal tilrettelægge tegningsarbejdet
således, at der mod betaling af reproduktions
omkostningerne umiddelbart efter bedømmelsen
kan produceres A0 plancher i højformat af forslaget.

Tønder Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhusstræde 2
DK 6240 Løgumkloster
Danmark
Emballagen skal tydeligt være mærket: Arkitekt
konkurrence.
Forslagene kan ikke afleveres personligt.
Umiddelbart efter indleveringen til postvæsen eller
kurerfirma skal en scanning eller en fotokopi af den
datostemplede indleveringskvittering fremsendes
enten pr. e-mail til tonder@arkitektforeningen.dk
eller til postadressen nævnt under pkt. 3, Konkur
rencens sekretær.
På kvitteringen anføres som afsender det valgte,
5-cifrede kendingstal samt et telefonnummer, hvor
til eventuel henvendelse kan ske såfremt der f.eks.
mangler navnekuvert i forsendelsen. Telefon
nummeret vælges således, at anonymiteten ikke
brydes. (Hvad enten kvitteringen sendes fra arbejds
mail eller fra privat mailadresse, brydes kravet om
anonymitet ikke.

ko n k u r r e n c e t e k n i s k e b e t i n g e l s e r
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Det er udelukkende Arkitektforeningens Konkur
renceafdeling, der modtager disse oplysninger, og
de bliver på intet tidspunkt videregivet til dommer
komiteen).
Forslag, der fremsendes via postvæsen eller et kurer
firma senest den 4. april 2013, skal være fremme på
ovennævnte adresse senest den 9. april 2013 for at
kunne blive optaget til bedømmelse. Ved valg af
forsendelsesform er det konkurrencedeltagerens
ansvar at begge tidsfrister overholdes.
Evt. konkurrencedeltagere med adresse uden for
Danmark bør angive pakkens værdi til 0 (nul), og
pakkes indhold bør benævnes documents. Det er
deltagernes ansvar at undgå toldbehandling og en
forsinket modtagelse af forslaget.

Rådgivere for dommerkomiteen
Kommunaldirektør Svend Erik Møller
Direktør for Teknik og Miljø Keld I. Hansen
Medarbejderrepræsentant Per Hendriksen
Medarbejderrepræsnetant Kirsten G. Nissen
Dommerkomiteens sekretær
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind,
Arkitektforeningen

Dommerkomiteen har ret til at indkalde særligt
sagkyndige som rådgivere, såfremt der i dommer
komiteen er enighed herom.
Dommerkomiteens betænkning vil ikke indeholde
separat kritik af alle forslagene.
10. Bedømmelseskriterier
Forslagene vil blive bedømt på deres funktionelle,
æstetiske og indpasningsmæssige kvaliteter samt på
deres tekniske kvaliteter, herunder mulighederne
for at kunne opfylde kravene til bæredygtighed og
lavt energiforbrug.

9. Dommerkomité
Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en
dommerkomité bestående af:
For Tønder Kommune
Laurids Rudebeck, Venstre (formand for
dommerkomiteen)
Peter Christensen, Socialdemokraterne
Ib Lindegaard, Socialdemokraterne
Preben Linnet, Venstre
Henning Schmidt, Det konservative Folkeparti
Søren E. Skov, SF
Bente Koudahl-Sørensen, Venstre
– alle medlemmer af Økonomiudvalget
Bo Jessen, Venstre, formand for Teknik
og Miljøudvalget
Fagchef, ingeniør Lars-Erik Skydsbjerg

Der vil blive lagt vægt på, at forslagene kan realise
res inde for den økonomiske ramme for bygeriet på
DDK 56 mio. ekskl. moms.
11. Præmiering
Dommerkomiteen råder over DKK 600.000.
1. præmien vil være på DKK 150.000.
Eventuelle indkøb vil være på mindst DKK 25.000
pr. forslag.
12. Offentliggørelse af resultatet
Bedømmelsen forventes afsluttet ultimo maj 2013
og offentliggørelsen af konkurrencens resultat er
planlagt til at finde sted den 21. juni 2013 i Tønder.
Resultatet vil desuden blive offentliggjort gennem

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen
Arkitekt MAA Mogens A. Morgen
Arkitekt MAA Martin Wienberg
Arkitekt MAA Søren Øllgaard
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en pressemeddelelse på Arkitektforeningens hjem
meside www.arkitektforeningen.dk. Forslagsstillere,
der har fået tildelt præmie eller indkøb, vil dog blive
underrettet personligt.
Samtlige præmierede og indkøbte forslag vil umid
delbart efter konkurrenceresultatets offentliggørelse
blive udstillet. De konkurrerende vil skriftligt mod
tage nærmere meddelelse herom. Øvrige forslag vil
blive udstillet på www.arkitektforeningen.dk.
13. Rettigheder
Ejendomsretten til de præmierede og indkøbte for
slag tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten
til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos for
slagsstilleren.

Konkurrenceudskriveren kan give tredjemand til
ladelse til at udstille og publicere de indkomne for
slag.
14. Forsikring
Forslagene vil ikke blive forsikret idet det forudsæt
tes at forslagsstillerne opbevarer originaler af det
indleverede materiale.
15. Returnering
Konkurrencematerialet returneres ikke.
16. Programmets godkendelse
Nærværende konkurrenceprogram er godkendt af
dommerkomiteens medlemmer, og konkurrencen
gennemføres i henhold til Arkitektforeningens
konkurrenceregler af den 1. juni 2007.

Det er hensigten, at vinderen af projektkonkurren
cen tilknyttes som totalrådgiver i forbindelse med
realisering af projektet. Dette kræver dog, at ved
kommende efter bygherrens vurdering er i stand
til på betryggende vis at gennemføre byggesagen.
Bygherren skal godkende underrådgivere.
Hvis sagen standses, før der er underskrevet kon
trakt med vinderen, eller måtte den udbudte opgave
ikke blive overdraget vinderen inden to år efter kon
kurrencens afslutning (offentliggørelsesdatoen),
tilkommer der vinderen en kompensation svarende
til 1. præmien. Såfremt opgaven senere overdrages
vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb at
betragte som en a conto-udbetaling af rådgivnings
honoraret.
Konkurrenceudskriveren og Arkitektforeningen
har ret til at udstille samt publicere de indkomne
forslag, f.eks. i dagblade og elektroniske medier.
Ved udstilling og publiceringen vil forslagsstillernes
navne blive oplyst.

ko n k u r r e n c e t e k n i s k e b e t i n g e l s e r
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