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§ 68

Dnr: 2016.253

Byggnadsnämndens arkitekturpris
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Nämnden inrättar ett arkitekturpris enligt plan- och byggenhetens
förslag.
Byggnadsnämnden ska i augusti månad offentligt efterlysa förslag till
objekt på kommunens hemsida samt i Nordanstigar´n och HudiksvallsTidningen.
Förslag ska ha inkommit senast den 15 september varje år.
Projekten som nomineras ska vara slutförda under de senaste två åren
och fastigheterna ska vara belägna i Nordanstigs kommun.

Förutsättningar
Byggnadsnämnden har ett stort ansvar för att verka för en god
byggnadskultur i kommunen. Kommunen har ett stort antal
kulturhistoriskt och estetiskt värdefulla byggnader. Det är alla husägare
som var för sig bidrar till att vi får behålla och kan utveckla de
värdefulla bebyggelsemiljöerna. Därför föreslås det att byggnadsnämnden i Nordanstigs kommun inrättar detta arkitekturpris, för att på
ett positivt sätt uppmärksamma de insatser som medborgarna i
kommunen gör och för att bevara och utveckla såväl befintliga som nya
byggnader och bebyggelsemiljöer.
Den byggnad som vinner första pris får en plakett att montera på huset.
De personer som gjort insatsen får diplom. Vid prisutdelningstillfället
kan övriga som nominerats ges positiv uppmärksamhet. Prisets
kriterier ska vara breda på så sätt att både ny arkitektur, byggnadsvård
och privata utemiljöer kan premieras.
Beskrivning
Förslag till regler för Arkitekturpriset:
§ 1 Prisets syfte
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Byggnadsnämndens arkitekturpris instiftas för att premiera insatser för
god arkitektur för såväl byggnader som bebyggelsemiljöer. I tävlingen
uppmärksammas den byggnad eller anläggning/utemiljö som bäst
anpassats till platsen och/eller bidrar till miljön med nyskapande
arkitektur och/eller bidrar till en god byggnadsvård.
§ 2 Kriterier
Byggnadsverk kan nomineras i tre kategorier:
Kategori A: God arkitektur - en nybyggnad eller tillbyggnad som är
särskilt tilltalande i sig och i sitt sammanhang,
Kategori B: God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad,
vård eller restaurering av äldre byggnadsverk,
Kategori C: God utemiljö - byggnadsverk eller anläggning/utemiljö som
bidragit till att utveckla en god livsmiljö, hållbarhets- eller kretsloppsmässigt, socialt eller på annat sätt.
Bästa byggnadsverk eller anläggning/utemiljö utses med stöd av en av
ovanstående kategorier eller i kombination.
§ 3 Jury och beslutande
En jury bestående av byggnadsnämndens ordinarie ledamöter,
stadsarkitekten, byggnadsinspektör/handläggare och byggnadsnämndens sekreterare utser vinnare av arkitekturpriset samt formulerar
motiveringen.
§ 4 Nominering
Nominering till priset får göras av enskilda medborgare eller juridiska
personer och organisationer. Byggnadsnämnden ska i XXX (förslagsvis
augusti) månad, offentligt efterlysa förslag till objekt på kommunens
hemsida samt i Nordanstigar´n och HT. Förslag ska ha inkommit
senast XXX (förslagsvis den 15 september) varje år. Nomineringar ska
vara slutförda under de senaste två åren och fastigheterna ska vara
belägna i Nordanstigs kommun.
§ 5 Pristagare
Pristagare ska utses av juryn. Det är byggnadsverket eller
anläggningen/utemiljön som erhåller pris. Byggherre och, i
förekommande fall, arkitekten omnämns.
§ 6 Priset
Prisutdelning sker vid en speciell ceremoni då pressen inbjuds. Varje
vinnare belönas genom att byggnadsverket tilldelas en plakett samt att
byggherren och, i förekommande fall, arkitekten erhåller ett diplom.
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Plan- och byggenhetens förslag till beslut
Att godkänna förslaget om inrättandet av Byggnadsnämndens
arkitekturpris.
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