Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige den 13 maj 1993 och har årligen sedan dess
delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god byggnadskultur som anpassats till stads- och
landskapsbildens särprägel och helhetsmiljö. Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur miljö- och
arkitektursynpunkt.

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett bostadshuspris till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller
flerbostadshus. Det kan vara en ny- om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet och tilldelas byggnadsverket.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads- och landskapsbilden och platsens kulturvärden,
boendekvaliteter, hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval och sammantaget vara en
god representant för nutida miljöanpassad hållbar arkitektur.

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett stadsmiljöpris till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö.
Det kan vara en ny- om- eller tillbyggnad.
Priset ska belöna ett byggnadsverk eller utemiljö som genom sin höga arkitektoniska kvalitet och
omsorgsfulla gestaltning bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka kommun. Det kan antingen vara
av en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum av hög
arkitektonisk klass. Priset tilldelas byggnadsverket/utemiljön.
Juryn ska beakta byggnadsverkets anpassning till stads-, och landskapsbilden och platsens kulturvärden,
ha hög kvalitet i utförandet och sammantaget vara en god representant för nutida och miljöanpassad
hållbar arkitektur/landskapsgestaltning.

Pris delas ut årligen.
Mottagaren av pris ska vara objektets byggherre.

Priser består av en utmärkelse i form av en plakett som fästs på byggnaden. Utöver denna utdelas diplom
till byggherre och arkitekt.
Om särskilda skäl föreligger kan juryn välja att inte dela ut pris innevarande år.
Priser ska administreras av byggnadsförvaltningen. Kostnader för plaketter, juryns resor med mera
belastar byggnadsförvaltningen.

Förslag ska vara nyligen färdigställda, dock inte äldre än 5 år. Om förslaget är bygglovspliktigt ska
beslut ha vunnit laga kraft och slutbesked lämnats.
Förslag får kandidera en gång.
Föregående års förslag som inte nominerats, får delta två gånger om de uppfyller övriga regler.

Kommuninvånare informeras och välkomnas att lämna in förslag till pristagare via lokalmedia och
digitala medier.
Förslag skickas till Kungsbacka direkt, Kungsbacka kommun.

Juryn sammanträder och nominerar tre förslag per priskategori utifrån de inlämnade förslagen. De
nominerade förslagen offentliggörs via kommunens digitala medier.
Juryns val av nominerade ska vara hemliga intill de offentliggörs.

Juryn består av följande ledamöter:
•

byggnadsnämndens ordförande

•

byggnadsnämndens vice ordförande

•

ytterligare en ledamot från byggnadsnämndens arbetsutskott

och följande representanter från kommunen som har omvärldsbevakning och med sakkunskap inom
prisernas ämnesområden som utses av respektive förvaltningschef:
•

stadsarkitekt från byggnadsförvaltningen

•

en representant från samhällsbyggnadskontoret med kunskap inom arkitektur

•

en representant från förvaltningen för Teknik med kunskap inom landskapsarkitektur och

•

en representant från förvaltningen för Kultur & Fritid med kunskap inom kulturmiljöområdet.

Juryns ordförande ska vara byggnadsnämndens ordförande eller den denne utsett.

Allmänheten röstar fram en vinnare via brev eller digitala medier. För att en röst ska räknas ska den vara
namngiven. Varje person har en röst.

Priset tillkännages och delas ut vid ett större publikt och årligt återkommande arrangemang varje höst.
Priset delas ut av byggnadsnämndens ordförande.

I samband med nomineringen och prisutdelningen sker aktiviteter i kommunen om gestaltning- och
stadsbyggnadsfrågor, t.ex. utställningar och föreläsningar.

Projektet administreras av projektledare, stadsarkitekt och kommunikatör från byggnadsförvaltningen

