Oplæg til arkitekturpris
Politisk forankring

Prisen er politisk forankret i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Det politiske og strategiske afsæt
•
•

Allerød Kommunes Vision 2030: Tæt på hinanden, tæt på naturen.
Kommuneplanen og planstrategien

Formålet med prisen

Arkitekturprisen skal understøtte byrådets målsætning om at fremme den bæredygtige udvikling af Allerød
Kommune ved at sikre arkitektonisk kvalitet såvel i de enkelte bygninger som i rummene mellem husene.
Tæt bebyggelse og gode uderum fremmer det sociale liv.
Med prisen ønsker Allerød Kommune at anerkende og sætte endnu mere fokus på god og bæredygtig
arkitektur.

Hvad kan præmieres? / kriterier for tildeling

Nye eller eksisterende bygninger og projekter til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse,
liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
a. gode og smukke bygninger
b. smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende bygninger
c. andre anlæg, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse

Kriterier, der lægges vægt på





at byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning eller et smukt byrum i høj
arkitektonisk kvalitet
at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab
at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog
at der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens
oprindelige arkitektur.

Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af

Indsamling af indstillinger sker via en formular på kommunens hjemmeside og skal indeholde
 Adresse /navn og lignende data, der identificerer projektet
 Evt. oplysning om arkitekt/bygherre
 Begrundelse for indstillingen
 Upload af relevant præsentationsmateriale
 Indstillers navn og postnummer og anden relevant data

Hvem kan indstilles til prisen




En eller flere arkitekter eller bygherrer som – personligt eller gennem deres værker – har gjort
noget særligt for byggeriet (f.eks. bygningsarkitektur, bygningskunst eller byplanlægning) eller
anlæg i Allerød Kommune.
Indstillingen skal ske på baggrund af et nyere, afsluttet bygnings- eller anlægsprojekt.
Det er alene projekter i Allerød Kommune, der kan komme i betragtning.

Hvem kan indstille til prisen




Alle virksomheder og borgere i Allerød kan indstille til prisen.
Allerød Kommune, brancheorganisationer o.l. kan ligeledes indstille til prisen.
Man må gerne indstille flere projekter



Arkitekter og bygherrer må gerne indstille egne projekter

Valg af vinder - jury





Bedømmelse og indstilling foretages af to fagdommere valgt af Danske Arkitekters Landsforbund
(de skal have honorar for opgaven ca. 10.000 pr. dommer).
Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget udpeger den endelige modtager af prisen.
Prisen uddeles af borgmesteren og formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
Hvis der et år ikke kan findes en egnet kandidat eller et egnet projekt, så bortfalder årets
prisoverrækkelse

Hvad vinder man

Præmieringen består af et diplom og f.eks. en indmuringsplade til bygherren og et diplom til
arkitekten eller til den, efter hvis direktiver arbejdet er udført.
 På diplomet afbildes det præmierede arbejde med et foto med teksten "Præmieret (år) af Allerød
Kommune".
 Indmuringspladen bærer kommunes våben, arkitektens navn og teksten "Præmieret (år) af
 Allerød kommune".
 Der kan uddeles flere præmier
Indmuringspladen kan af komitéen eller af byrådet kræves tilbageleveret, såfremt emnet ikke holdes i god
stand, eller der foretages sådanne ændringer, at det må anses som stridende mod dens hensigt, at den
forbliver.

Hvornår bliver vinderen offentliggjort

Offentliggørelse og prisuddelingen finder sted på borgermødet.
Første prisoverrækkelse finder sted i 2021.

