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HÖGANÄS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2000:09

REGLER FÖR HÖGANÄS KOMMUNS UTMÄRKELSE FÖR
GOD ARKITEKTUR ELLER BYGGNADSMILJÖ
Syfte
Syftet med utmärkelsen är att skapa intresse för och uppmuntra till god arkitektur eller
bevarande av värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer genom att lyfta fram aktuella, goda
exempel.
Kriterier för utmärkelsen m m
Kriterier för utmärkelsen ska främst vara:
· för nya byggnader eller byggnadsmiljöer att de fungerar väl i sin omgivning och är av hög
arkitektonisk kvalitet;
· för om- och tillbyggnader att de tar hänsyn till den ursprungliga byggnadens uttryck och
särart samt att den fungerar väl i omgivningen och har hög arkitektonisk kvalitet;
· för befintliga byggnader att dessa underhålls på ett sätt som tillvaratar kvaliteter och
historiska värden genom väl avvägt val av material och kulör eller vårdande av
byggnadsdetaljer;
· för byggnadsmiljöer att de uppvisar hög kvalitet i sin gestaltning, fungerar väl i sin omgivning
och tar hänsyn till denna samt att de på ett positivt sätt bidrar till upplevelsen i stadsbilden
eller landskapet.
Utmärkelsen kan endast utdelas för byggnad eller byggnadsmiljö inom Höganäs kommun.
Normalt utdelas utmärkelsen endast för ett objekt per år.
Utmärkelsens utformning
Utmärkelsen består av diplom samt tavla i t ex keramiskt material att fästa på byggnadens fasad
eller motsvarande.
Urvalsförfarande
Enskild person, företag eller organisation kan föreslå kandidat till utmärkelsen eller själv ansöka
inom tid som juryn annonserar i lokalpressen. Juryn äger utse innehavare av utmärkelsen utan
föregående kandidatanmälan eller ansökan.
Jury
Juryn utses av kommunstyrelsen för en tid av fyra år. I juryn ska ingå företrädare för
byggnadsnämnden, kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden. I juryn bör även ingå
tjänstemän med specialistkompetens i arkitektur och andra fackområden som är relevanta.
Kommunstyrelsen äger utse medlemmar utanför kommunens organisation. Antalet
jurymedlemmar bör vara högst sju. Kommunstyrelsen väljer ordförande i juryn.
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Jury har rätt att kalla till sig kommunala tjänstemän för bedömning av aktuella förslag.
Utdelning av utmärkelsen
Utmärkelsen utdelas vid en enkel ceremoni som kommunstyrelsen bestämmer i samråd med
byggnadsnämnden.
-------Antagna av kommunfullmäktige 1998-09-24, § 87.

