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Indledning

Bestemmelserne for uddelingen af Arkitek-
turprisen i Jammerbugt Kommune tager ud-
gangspunkt i Planstrategiens visioner. Her har 
kommunalbestyrelsen udvalgt følgende som 
primære satsningsområde :
  
Jammerbugt Kommune skal være et attraktivt 
sted at leve og være samtidig med at vi beva-
re og udvikle de særlige natur-, landskabs- og 
kulturværdier som et aktiv for alle aspekter af 
kommunens udvikling.

Uddelingen af Arkitekturprisen skal være med 
til at opfordre og inspirere til kvalitet indenfor 
byggeri, byplanlægning, bydesign og land-
skabskultur. Jammerbugt Kommune skal selv 
gå foran og skabe fokus på byggeri, renove-
ring og byrum, for at bevare og styrke kom-
munens identitet.
Desuden skal Arkitekturprisen vise at der sker 
en aktiv indsats for at styrke og videreudvik-
le de arkitektoniske, funktionelle og æstetiske 
kvaliteter.
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Hvad kan præmieres
Kommunalbestyrelsen præmierer hvert år bygnin-
ger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvali-
tet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. 
Emnerne skal være taget i brug før præmieringen 
fi nder sted.

Følgende kan præmieres:

Nye bygninger til alle typer anvendelse som etage-
boliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offent-
lige formål, m.v.

Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.

Restaurering af bevaringsværdige bygninger.

Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne 
områder og gårdrum.

Kommunalbetsyrelsen kan endvidere give en på-
skønnelse til organisationer, foreninger eller perso-
ner, der har gjort en særlig indsats for at øge den 
arkitektoniske kvalitet i kommunen. Der kan uddeles 
en eller fl ere præmier inden for hver af kategorierne  
Ved præmieringen lægges vægt på følgende krite-
rier:

- at byggeriet eller byrummet fremtræder som en 
smuk bygning eller et smukt byrum i høj arkitekto-
nisk kvalitet,

- at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, ga-
den eller det omgivende landskab,

- at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er 
opført i et nutidigt eller moderne formsprog og

- at der er tale om en smuk renovering af gamle byg-
ninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprin-
delige arkitektur.

Hvis der et år ikke fi ndes nogen byggerier der kan 
præmieres, uddeles ingen præmier.

Formål
Formålet med at etablere en Arkitekturpris er at 
sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet. 
Prisen skal uddeles til smukt nybyggeri og anlæg 
af høj kvalitet, til arkitektonisk nytænkning og for at 
øge interessen for renovering af gamle bygninger. 

En præmiering af arkitektur, smukt byggeri, design 
og byrum er et middel til at skabe interesse og for-
ståelse for arkitektonisk kvalitet. 

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en Planstra-
tegi og en Helhedsplan 09 med visionen at være et 
attraktivt sted at leve og være, og bevare og udvikle 
de særlige natur-, landskabs- og kulturværdier som 
et aktiv for alle aspekter af kommunens udvikling. 

Derfor vil vi prioritere kvalitet i de fysiske omgivel-
ser, hvor der kan skabes et godt miljø i byen og 
landskabet til glæde for nuværende og kommende 
borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og 
gæster. Her vil en præmieringsordning være med 
til at tegne kommunens profi l. Arkitekturprisen skal 
også indgå i en arkitekturpolitik, som kommunen vil 
arbejde for at få udviklet i de kommende år.
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Præmier og bedømmelse
Præmien består af et diplom og en plakette til ind-
muring til ejeren, et diplom til arkitekten og/eller et 
diplom til landskabsarkitekten.

Hvis kommunen er ejer af en bygning består præ-
mien af en plade til indmuring, et diplom til arkitek-
ten og/eller et diplom til landskabsarkitekten. Ved 
præmiering af organisationer, foreninger eller per-
soner uddeles et diplom.
Pladen til indmuring udføres med byvåben, arkitek-
tens navn og teksten ”Præmieret (år) af Jammer-
bugt Kommune”.

På diplomet afbildes den præmierede bygning med 
et foto og med teksten ”Præmieret (år) af Jammer-
bugt Kommune”, og evt. motivering for præmierin-
gen. Byrådet kan kræve pladen til indmuring leveret 
tilbage, hvis bygningen eller byrummet ikke holdes 
i god stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, 
der ikke er i overensstemmelse med grundlaget for 
præmieringen.

Bedømmelsen foretages af et præmieringsudvalg, 
der består af:

Borgmesteren eller en udvalgsformand, 2 medlem-
mer fra kommunalbestyrelsen, 2 personer fra admi-
nistrationen (Teknik og miljø), 1-2 medlemmer fra 
Danske Arkitekters Landsforbund

Afgørelser i udvalget træffes ved almindelig stem-
mefl ertal.

Uddeling af Arkitekturprisen

Præmieringen sker hvert år i forbindelse med Ar-
kitekturens Dag den 1. oktober. Der nedsættes en 
”præmieringsudvalg” i administrationen, som tillige 
er sekretær for udvalget. Præmieringsudvalget kan 
evt. indkalde forslag fra offentligheden, byens bor-
gere og erhvervsliv til tildeling inden for en bestemt 
tidsfrist. Præmieringsudvalget udarbejder en emne-
liste over de modtagne forslag, evt. suppleret med 
egne forslag. Præmieringsgruppen prioriterer de 
indkomne normineringer, til en liste med bygninger 
og byrum der anses for værdige til at komme i be-
tragtning ved bedømmelsen. 

Præmieringsudvalget foretager herefter en besig-
tigelse af de udvalgte bygninger og byrum. Udval-
get foretager – efter besigtigelsen - den endelige 
bedømmelse. 

Byrådet godkender præmieringen med en nærmere 
motivering for hver enkelt præmiering (lukket dags-
orden).

Borgmesteren forestår præmieringen på byrådets 
vegne ved en reception, hvor ejerne, arkitekter, for-
slagsstillerne, borgere og presse inviteres. Præmie-
ringen offentliggøres ved pressemeddelelse, udstil-
ling eller lignende. I forbindelse med præmieringen 
arrangeres evt. andre aktiviteter som foredrag eller 
en udstilling med arkitektur som tema.
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