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Retningslinjer for tildeling af Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit
Formål med præmieringen
Formålet med præmieringen er at sætte fokus på god arkitektur og bygningsbevaring.
Gennem præmiering rettes fokus på nyopførte bygninger, -ombygninger eller tilbygninger, nyistandsatte bygninger, nyetablerede byrum, anlæg eller landskabsrum samt
bygningsbevaring, der er med til at gøre Aabenraa Kommune til et smukkere og bedre
sted at opholde sig.
Med præmieringen ønsker kommunen at medvirke til en øget interesse for den arkitektoniske kvalitet i de fysiske omgivelser og hædre arkitekter for deres arbejde og
bygherrer for deres prioritering af arkitekturen og bygningsforbedring.

Præmieringens priser
Præmieringen er opdelt i priserne Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes Favorit.
Arkitekturprisen
Kan gives til:
 Bygninger: etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
 Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.
 Istandsættelse af eksisterende bygninger.
 Anlæg, by- og landskabsrum: parker, pladser, grønne områder, byrum
og gårdrum.
Forudsætninger for tildeling af prisen:
 at byggeriet eller anlægget fremtræder som en arkitektonisk værdifuld
bygning eller anlæg af høj kvalitet.
 at byggeriet eller anlægget giver et positivt bidrag til byen, kvarteret,
gaden eller det omgivende landskab.
 at byggeriet eller anlægget bidrager til arkitektonisk nytænkning, eller
er opført i et nutidigt eller moderne formsprog.
 at arbejdet er færdiggjort siden sidste præmiering 1
Arkitekturprisen kan tildeles i bedste og næstbedste kategori med ’Arkitekturpris (år),
Vinder’ for bedste kategori og ’Arkitekturpris (år), Rosende omtale’ for næstbedste kategori. Der kan vælges en eller flere vindere til prisen inden for hver kategori. Hvis der
et år ikke findes emner, der kan tildeles prisen, uddeles der ingen pris.

Bygningsforbedringsprisen
Kan gives til




istandsættelser af:
Fredede bygninger
Bevaringsværdige bygninger
Ikke SAVE-registrerede bygninger opført før 1960

Forudsætninger for tildeling af prisen:
 at istandsættelsen er udført i harmoni med bygningens oprindelige stil.
 at istandsættelsen er udført efter traditionelle håndværksmetoder.
 at der er tale om en smuk renovering af en ældre bygning, med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.
 at istandsættelsen giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab.
 at arbejdet er færdiggjort siden sidste præmiering 1.
Bygningsforbedringsprisen kan tildeles i bedste og næstbedste kategori med ’Bygningsforbedringsprisen (år), Vinder’ for bedste kategori og ’Bygningsforbedringspris
(år), Rosende omtale’ for næstbedste kategori. Der kan vælges en eller flere vindere
til prisen inden for hver kategori. Hvis der et år ikke findes emner, der kan tildeles prisen, uddeles der ingen pris.

Borgernes Favorit
Kan gives til:
 De nominerede til Arkitekturprisen og Bygningsforbedringsprisen
Vinderen findes gennem en offentlig afstemning bland borgerne.

Bedømmelse
Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af:
 Formanden for Vækst- & Udviklingsudvalget (formand).
 Formanden for Bygningsforbedringsudvalget.
 1 repræsentant for Billedkunstrådet.
 1 repræsentant for Aabenraa Byhistoriske Forening.
 2 medlemmer udpeget af Arkitektforeningen, hvoraf den ene har
erfaring som restaureringsarkitekt. Arkitektforeningens medlemmer kan maksimalt sidde i udvalget i 8 sammenhængende år.
 1 medarbejder fra Plan, Teknik & Miljø, som endvidere er sekretariat for udvalget.
Afgørelser i udvalget træffes ved almindeligt stemmeflertal.
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Plakette og diplom
Vinderen af ’Arkitekturprisen’ og ’Bygningsforbedringsprisen’ tildeles et diplom og bygherre tildeles en plakette til opsætning på bygningen eller anlægget. I næstbedste kategori ’rosende omtaler’ tildeles bygherre og arkitekt et diplom. I ’Borgernes Favorit’
tildeles bygherre og arkitekt et diplom.
Plaketten udføres med Arkitekturpris (år) eller Bygningsforbedringspris (år) og Aabenraa Kommune. På diplomet afbildes den præmierede bygning eller anlæg med et foto
og med teksten ”Arkitekturpris (år) eller Bygningsforbedringspris (år), Vinder eller Rosende omtale”, faktuelle oplysninger (adresse, bygherre og arkitekt) og motivering for
præmieringen. Byrådet kan kræve plaketten til opsætning leveret tilbage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god stand eller ejeren foretager ændringer, der ikke
er i overensstemmelse med grundlaget for præmieringen.

Indkaldelse af forslag
Plan, Teknik & Miljø kan inden for en bestemt tidsfrist indkalde forslag fra offentligheden, byens borgere og erhvervsliv til tildeling af priserne. Plan, Teknik & Miljø udarbejder en emneliste over de modtagne forslag suppleret med egne forslag. Emnelisten tilsendes bedømmelsesudvalget med sekretariatets forslag til nominerede emner. Bedømmelsesudvalget skal godkende de nominerede emner og har i denne forbindelse
mulighed for at tilføje emner fra listen. På foranledning af Plan, Teknik & Miljø besigtiger udvalget de nominerede emner og foretager efter besigtigelsen bedømmelsen med
en nærmere motivering for hver enkelt præmiering.

Festligholdelse
Bygningspræmieringen afholdes i ulige år omkring den 1. oktober i forbindelse med
Arkitekturens Dag, hvor ejere og arkitekter til kandidater til priserne, forslagsstillere,
borgere og presse inviteres til reception. Formanden for Vækst- & Udviklingsudvalget
forestår uddeling af Arkitekturprisen, formanden for Bygningsforbedringsudvalget uddeler Bygningsforbedringsprisen. Vinderne offentliggøres ved pressemeddelelse og
omtale på kommunens hjemmeside.

Ikrafttrædelse
Retningslinjer for tildeling af Arkitekturprisen, Bygningsforbedringsprisen og Borgernes
Favorit trådte i kraft ved vedtagelsen i Vækst - og Udviklingsudvalget den 10. april
2014. Retningslinjerne er efterfølgende tilrettede på Vækst- og Udviklingsudvalget den
6. april 2017, samt seneste ændringer på Vækstudvalget for Land og By 6. maj 2021.

Note
1. Færdiggjort e fter frist for indsendelse af forslag til ny frist for indsendelse af forslag. Definitionen for færdiggjort e r, at det er taget i brug, m en ikke nødvendigvis færdigmeldt.
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