Byggeskikkpris
Odda kommune vil i 2015 utdele en byggeskikkpris på 25.000 kroner til en enkeltperson, et
lag eller juridisk person som har gjort en verdifull innsats i form av gjennomførte
byggeprosjekt og kvalitet i utforming av det ytre miljøet. Prisen kan gis med tilbakevirkende
kraft på inntil 3 år for gjennomførte prosjekter.
Kommunen ønsker forslag til gode kandidater velkommen. Vennligst send en kort
beskrivelse av kandidaten og prosjektet, med ett eller flere fotografier, til
byantikvaren@odda.kommune.no innen 31.8.2015
Vedtekter for byggeskikkprisen
1. Byggeskikkprisen er innstiftet av Odda kommune. Prisen består av et diplom og en
pengesum på 25.000 kroner.
2. Formålet med prisen er å bidra til å øke interessen for og forståelsen av god
byggeskikk og kvalitet i utforming av det fysiske miljøet ved å få frem gode forbilder
og stimulere til debatt. Prisen skal være et virkemiddel til å synliggjøre verdien av alt
kvalitativt godt og variert bygningsmiljø.
3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag og juridiske personer som har ytt en verdifull
innsats i form av gjennomførte byggeprosjekter og kvalitet i utforming av det ytre
miljøet. Prisen kan gis med tilbakevirkende kraft på inntil 3 år for gjennomførte
prosjekter.
4. Prisen skal lyses ut i lokalavisen med min. 2 måneders frist. Innsendt forslag skal
være skriftlig og motivert. Det er ønskelig med foto som dokumenterer fasader/visuelt
inntrykk. Det er lov å foreslå egne prosjekt. Prisen kan også tildeles for flere prosjekt
til samme person/eier.
5. Jury
En fagjury oppnevnes, som følger:
Driftskomiteen - Lars O. Seim
Utviklingskomiteen - Eivind Tokheim
Plansjef - Kristian Jensen
Kultursjef - Lage Thune Myrberget
SMB - Marie Opheim
Odda By - Inge Lægreid
Lokal arkitekt = Anne Lise Brask Eriksen
Fagjuryen vil nominere inntil 5 forslag som alle skal presenteres til publikum, som skal
kåre vinneren ved avstemning. Formalitetene rundt dette vil avklares snarest og
kunngjøres.
6. Administrasjonen av byggeskikkprisen vil besørges av byantikvaren.
Dette er en kortversjon av kommunens vedtekter for byggeskikkpris fra 1996, oppdatert mht.
beløp og jurymedlemmer. De opprinnelige vedtektene kan fås ved å kontakte byantikvaren.
Ifølge vedtektene skal vinneren som kåres ved folkeavstemning. Dette vil finne sted i
samarbeid med andre parter, noe som må avklares med dem; av denne grunn kan ikke
nærmere opplysninger angående avstemningen kunngjøres på dette tidspunkt.

