
Statutter – Lørenskog kommunes arkitekturpris 

 

§ 1. Formål 

Prisens formål er å hedre byggverk, bygde omgivelser og landskapsprosjekter som bidrar til å heve, 
fornye og utvikle god arkitektonisk kvalitet i kommunen. Prisen skal stimulere til å bygge med kvalitet 
og omtanke for omgivelsene og miljø, på en måte som bidrar til en bærekraftig og helhetlig by- og 
stedsutvikling.  
 

§ 2. Kriterier  

Lørenskog kommunes arkitekturpris skal tildeles byggverk, bygde omgivelser og landskapsprosjekter 
som etter juryens syn representerer god arkitektur. Prosjektet skal være av høy kvalitet og 
videreutvikle, fornye og fremheve verdier i de stedlige naturforutsetninger, områdekvaliter og 
stedsidentitet.  

Ved vurderingen vil det utover den generelle arkitektoniske kvalitet også vektlegges bl.a.:  

• Prosjektets miljømessige og bærekraftige kvaliteter 
• Prosjektets samspill med sted og omgivelser 
• Effektiv arealutnyttelse 
• Originalitet 
• Byggeskikk 
• Universell utforming 
• Sosial bærekraft og samfunnsmessig relevans 
• Hvordan prosjektet bidrar til god bokvalitet i kommunen 

Prisen skal tildeles et prosjekt som er ferdigstilt i løpet av inneværende eller forutgående 3 år.  

Jury kan velge å ikke tildele prisen dersom den ikke finner at noen kandidat tilfredsstiller kravene.  

 
§ 3 Mottakere  

Prisen tildeles fortrinnsvis arkitekt og tiltakshaver i fellesskap. Prisen kan tildeles personer og private 
eller offentlige virksomheter. Der den håndverksmessige utførelse har hatt stor betydning kan 
utførende virksomheter også motta eller dele prisen.   

 
§ 4 Prisen 

Prisen består av:  

• Plakett som kan monteres ved anlegget  
• Diplom  
• Hedrende omtale 

Det kan gis hedrende omtale til kandidater som ikke tildeles pris.  

  



 
§ 5 Jury 

Jury skal bestå av 5 medlemmer, derav to folkevalgte, to fagpersoner fra administrasjonen og en 
ekstern fagperson. Det skal søkes å rullere på deltakere i jury og jury oppnevnes for en periode på 
inntil 4 år. Jury oppnevnes av kommunestyret.  
 

§ 6 Sekretariatet  

Sekretariatet består av representanter fra administrasjonen og oppnevnes av kommunedirektøren. 
Det skal bestå i hovedsak av fagpersoner innen arkitektur og planlegging. Sekretariatet skal vurdere 
aktuelle og foreslåtte kandidater og legge disse frem for juryen. Juryen står fritt til å velge mottaker 
av prisen og kandidater for hedrende omtale. 
 

§ 7 Utdeling 

Prisen deles ut hvert andre år. Juryen skal gi en skriftlig begrunnelse for prisutdelingen. Prisen deles 
ut av ordfører.  
 

§ 8 Finansiering 

Alle utgifter i forbindelse med juryens arbeid og utdeling av prisen dekkes av Lørenskog kommune. 


