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Byggnadsnämnden

Regler för Byggnadsvårdsstipendium och
Arkitekturstipendium
Hörby kommun Byggnadsvårdsstipendium och
Arkitekturstipendium delas ut varje år. Priset kan delas ut till enskild
person, företag eller organisation/förening som har en bebyggd
fastighet i Hörby kommun.
Byggnadsvårdsstipendium
Byggnadsvårdsstipendiet har till syfte att uppmärksamma projekt
som bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby
kommun, och som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby
kommuns kulturhistoria för kommande generationer.
Byggnadsvårdsstipendiet kan utdelas till enskild person, företag eller
organisation/förening som utfört ett särskilt varsamt underhåll av en
byggnad, en ombyggnad, en ändrad användning, en renovering
och/eller en restaurering av en befintlig byggnad. Åtgärderna kan
gälla en hel byggnad eller delar av en byggnad. Det finns inga
restriktioner gällande när byggnaden först uppfördes eller när
åtgärderna utfördes.
Byggnadsvårdsstipendiet delas ut för åtgärder som utförts med en
särskild varsamhet och känsla för detaljer gällande form, materialval
och kulör eller för en omsorgsfull förvaltning av en byggnad så att
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den ursprungliga karaktären bevarats. Åtgärderna ska bevara och
utveckla den befintliga byggnadens egenskaper. Åtgärderna ska vara
estetiskt tilltalande och ge en god helhetsverkan. Placering och
utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt
hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.
Byggnadsvårdsstipendiet utgörs av en prissumma på 10 000 kr, en
plakett att sättas upp på byggnaden (uppsättning ombesörjs av
stipendiemottagaren) och ett diplom. Summan ska ses över vart
femte år av kommunfullmäktige, och kan efter behov justeras.
Byggnadsvårdsstipendiet kan delas upp på flera mottagare.
Arkitekturstipendium
Arkitekturstipendiet har till syfte att uppmärksamma och lyfta nya
spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur
skapat mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika
livsmiljöer drivna av kreativitet.
Arkitekturstipendiet kan utdelas till enskild person, företag eller
organisation/förening som uppfört en ny byggnad eller en
tillbyggnad. Byggnaden/tillbyggnaden ska ha fått ett slutbesked
inom tre år från det år som priset delas ut om ett sådant krävs.
Annars ska man kunna visa på att byggnationen påbörjats och
avslutats inom tre år från det år som priset delas ut.
Arkitekturstipendiet delas ut till en nybyggnation eller tillbyggnad
som tagit extra hänsyn och omsorg gällande utformning och
materialval, och är en god representant för nutida och miljöanpassad
arkitektur. Nybyggnaden/tillbyggnaden ska visa på ett gott
helhetsperspektiv där man tagit hänsyn till stads- och
landskapsbilden och kvalitéerna som finns runt
nybyggnaden/tillbyggnaden.
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Arkitekturstipendiet utgörs av en prissumma på 10 000 kr, en plakett
att sättas upp på byggnaden (uppsättning ombesörjs av
stipendiemottagaren) och ett diplom. Summan ska ses över vart
femte år av kommunfullmäktige, och kan efter behov justeras.
Arkitekturstipendiet kan delas upp på flera mottagare.
Gemensamma regler
Förslag på pristagare för Byggnadsvårdsstipendiet och
Arkitekturstipendiet får avges av fysisk person, företag och
organisationer/föreningar verksamma i kommunen. Förslagen ska
lämnas skriftligt till kommunfullmäktige, och kan lämnas in till och
med den 30 september det år priset utdelas. Anmälan ska innehålla
adress och fastighetsbeteckning till den berörda fastigheten, en
beskrivning av de utförda åtgärderna, foton på byggnaden och dess
omgivning, motivering till varför man nominerar byggnaden samt
eventuella andra handlingar så som ritningar. För
arkitekturstipendiet ska det även bifogas när byggnation fick
slutbesked om sådant krävs eller visa på att byggnationen påbörjats
och avslutats inom tre år från det år som priset delas ut.
Kommunfullmäktige skickar sedan ärendet på remiss till
byggnadsnämnden som tar beslut om vem de rekommenderar som
stipendiemottagare för båda prisen. Information om stipendierna
och sista nomineringsdag ska meddelas allmänheten genom
kommunens olika kommunikationskanaler.
Beslut om rekommendation av stipendiemottagare tas normalt av
byggnadsnämnden under nämndens sammanträde i november.
Beslutet översänds sedan till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut
och stipendiemottagaren/ stipendiemottagarna meddelas.
Prisutdelning sker sedan normalt under kommunfullmäktiges
sammanträde i december.
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Om byggnadsnämnden gör bedömningen att lämplig
stipendiemottagare saknas ett visst år får nämnden föreslå
kommunfullmäktige att inte dela ut Byggnadsvårdsstipendiet eller
Arkitekturstipendiet.

