
STATUTTER FOR ALSTAHAUG KOMMUNES 
BYGGESKIKKPRIS 
 
1. Formål 
    Alstahaug kommunes pris for god byggeskikk er en hederspris som deles ut til byggverk og 
    anlegg som gjennom sin utforming, materialbruk, utførelse og tilpasning til sted og miljø 
    bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk. 
 
    Universell utforming, miljøvennlige løsninger tilknyttet brukernes nærmiljø og dagligliv skal 
    vektlegges. 
 
    Prisen kan i tillegg til nybygg og tilbygg også tildeles den som på en god måte har tatt vare på 
    eldre bygninger og bygningsmiljø. 
 
2. Byggeskikkprisen 
    Byggeskikkprisen består av en plakett som skal settes på byggverket eller i anlegget, samt et 
    diplom til prisvinneren/-vinnerne.  
 
    Det kan i tillegg gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de andre nominerte 
    kandidater 
 
3. Kandidater 
    Byggeskikkprisen kan ikke søkes.  Prisvinneren/-vinnerne utpekes av en jury. Forslagsretten er 
    åpen, men juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og 
    faginstanser. Prisen kan tildeles private og/eller offentlige personer og/eller virksomheter som  
    har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. 
 
4. Juryen 
    Juryen skal bestå av fem personer med personlige varamenn. Fast utvalgt for plansaker  
    (planutvalget) oppnevner to av jurymedlemmene, hvorav den ene skal være leder av juryen. 
    De tre andre medlemmene skal oppnevnes av henholdsvis: 

• Nordland fylkeskommune (arkitektfaglig bakgrunn) 

• Helgeland Museum (bygningsvern) 

• Byggenæringen (NHO) 
    
    Funksjonstid er 4 år.  
 
    Juryens sekretariat er lagt til Plansektor. 
 
5. Generelt 
    Juryen skal gi en skriftlig begrunnelse for sin anbefaling for tildeling av prisen. Tiltakets 
    arkitekt, konsulenter og håndverkere som har medvirket skal omtales. Juryens anbefaling 
    legges fram for planutvalget som fatter endelig vedtak om tildeling. 
     
   Alstahaug kommune tar sikte på å dele ut prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til tiltak  



  de mener fortjener prisen, skal den ikke deles ut. Prisoverrekkelsen foretas primært av ordfører 
  sammen med juryens leder. Prisutdelingen skjer i kommunestyret eller i tilknytning til et  
  kommunalt arrangement. 
 
  Statuttene kan endres av kommunestyret. 
 
   
 Vedtatt av Kommunestyret 26.09.2007. 


