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Kommentarer til
referat sendes
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Materiell utsendt
med møteinnkalling

Statutter Byggeskikkprisen

Arkitektur+, Arkitektur og Byformstrategi for Bergen

Referat dato 04.05.2022

Habilitetsvurdering Ikke aktuelt

Vedlegg: Presentasjon til rådsmøte 4

Presentasjon til sak 4.2

Utkast til statutter for Byggeskikkprisen

mailto:einar.bye@trondheim.kommune.no


4.1. Godkjenning av agenda

4.2 Øvelse: Arkitektur som verktøy

I denne øvelsen tar vi utgangspunkt i Bergens arkitektur- og byformstrategi “Arkitektur+” som grunnlag for

en skriftlig evaluering av tre planforslag innenfor samme geografiske område langs Innherredsveien.

Hensikten med øvelsen er å undersøke hvordan en slik strategi kan benyttes i praksis. De utvalgte

plansakene har en hovedvekt av boligformål og berører flere prinsipielle tema.

Plansakene presenteres av Vidar Vollan fra Byplankontoret:

Se vedlegg: Presentasjon til sak 4.2

Øvelse: Rådets medlemmer skriver en kort uttalelse, maksimalt en halv side, med fokus på hvert sitt tema

fra Arkitektur+. Bruk arkitekturveilederen som utgangspunkt. Avslutt gjerne med et par linjer som

konklusjon. Vi setter tidsfrist til 16. mai.

Temafordeling:

Vakker: Ragnhild

Særpreget: Jan

Inkluderende: Michelle

Grønn: Steffen

4.4 Pause (13:15 - 13:30)

4.3 Praksis saksbehandling

Byarkitekten viser to plansaker i oppstart og foreslår mulig rollefordeling mellom Byarkitekten og Rådet for

Byarkitektur. Se vedlegg: Presentasjon til rådsmøte 4.

Momenter fra diskusjon:

Byarkitektens råd bør forankres i eksisterende strategier. KPA, byutviklingsstrategien osv.

Det er jo mange gjentakende problemer så det kan være gunstig å etablere noen faste setninger som

nettopp har grunnlag i vedtatte planer og strategier. Disse tingene forplikter - det bør ikke være bare

synsing.

I internt samråd bør det være en avklart forventning til hvordan Byarkitektens uttalelse skal behandles og

nyttiggjøres. Dersom dette faller ut fra Byplans tilbakemeldingsbrev er det lite vits.

- Administrasjonen må benytte seg av verktøyet som Byarkitekten er og at de har en klar forventning til

hvordan de skal forholde seg til denne rollen.

- I hvor stor grad skal rådet uttale seg til byggesaker? Blir det for sent i prosessen for å påvirke resultatet?

Rådet kan diskutere seg fram til en en holdning innenfor enkelte tema, slik at denne holdningen kan

benyttes som utgangspunkt i mange saker.



4.5 Info fra Byarkitekten

Kan byarkitekten slukke branner? En artikkel fra Oslo neigbourhood camp:

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/PoAmrJ/kan-byarkitekten-slukke-branner

Debatt angående arkitektur i bydelene med innlegg fra Trond Åm og Trygve Lundemo viser økt interesse og

fokus rettet mot bydelene og bydelssentrum.

Vi har en jobb å gjøre med å tydeliggjøre sammenhengen mellom sosiale utfordringer og våre bygde

omgivelser. Hvor mye skal Byarkitekten engasjere seg? Viktig også med balansegang opp mot politikerne.

Det må være en tillit også fra dem.

4.6 Byggeskikkprisen

Rådet skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektøren, være jury for kommunens

byggeskikkpris. Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos Byarkitekten.

Endring i juryordningen medfører at statuttene må endres. Endringene skal vedtas av formannskapet og i

den anledning er det rom for å gjøre flere endringer.

Eksisterende statutter kan leses her:

https://www.trondheim.kommune.no/byggeskikkprisen/#heading-h2-3

Foreløpig utkast til nye statutter sendes ut med referatet. Det er åpent for å komme med innspill.

Begrepsbruk: Det brukes ulike begreper; Byggeskikk, byggkvalitet, byform, arkitektur/landskpsarkitektur,

Bygg/anlegg. Samtidig kan det være greit å holde på Byggeskikkprisen som begrep, det er kjent og etablert.

Det sosiale aspektet må inn i statuttene. Universell utforming kan erstattes med tilgjengelig eller

inkluderende.

Tidligere var det ett prosjekt som fikk pris og ett som fikk hedrende omtale. Nå legger vi opp til tre prosjekt

som alle stilles ut. Blant disse tre velges en vinner til prisen. Prosjekter kan renomineres. Ulike kategorier

kan prioriteres.

Bør Rådet for byarkitektur involveres i utvalget av nominerte? Det er opp til sekretariatet - som ligger hos

Byarkitekten. Byggeskikkprisen trenger ikke være et eget arrangement - men kan deles ut for eksempel på

et seminar med tema om byutvikling/arkitektur.

Frist for å foreslå kandidater til Byggeskikkprisen er 15. mai 2022.

4.7 Neste møte

Neste møte er tirsdag 31. mai, 12 - 15.

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/PoAmrJ/kan-byarkitekten-slukke-branner
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2022/04/24/Vi-svikter-bydelene-25410306.ece
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kommentarer/2022/04/26/De-m%C3%A5-tenke-helt-annerledes-i-bydelene-25417537.ece
https://www.trondheim.kommune.no/byggeskikkprisen/#heading-h2-3


Også dette møtet blir i Kjøpmannsgata 38, men denne gang i 5. etasje. Møterom Tuba.

Møteinnkalling og informasjonsmateriale sendes ut senest tirsdag 24. mai.

4.8 Eventuelt



4.2 Øvelse: Arkitektur som verktøy

Kommuneplanens arealdel skal revideres i 2023 og i den forbindelse bør det også utarbeides en ny arkitektur- og byformstrategi. I denne 

øvelsen tar vi utgangspunkt i Bergens arkitektur- og byformstrategi “Arkitektur+” som grunnlag for en samlet skriftlig evaluering av tre 

planforslag innenfor samme geografiske område langs Innherredsveien. Hensikten med øvelsen er å undersøke hvordan en slik strategi kan 

benyttes i praksis. De utvalgte plansakene har en hovedvekt av boligformål og berører flere prinsipielle tema.



4.3 Praksis saksbehandling

Byarkitekten viser to plansaker i oppstart og foreslår mulig rollefordeling mellom Byarkitekten og Rådet for Byarkitektur. 



Tanem (sentrum) gnr/bnr 541/14 m. fl.

Jon Sivert Granhaug
ESA 21/38709

Plankonsulent: Selberg arkitekter

Forslagsstiller: HAW Eiendom AS



Prosjektforslag, mulighetsstudie

Tomta deles; nordre del med forretning og boliger over, søndre del bare boliger. Helt i nord foreslås et 
grøntområde. Boligbebyggelsen i sør ønsker å danne et tun og trappes ned mot sør. Bebyggelse mot vest vil 
være støydempende for uterom. 



Situasjonsplan
Uterom
Foreslås 50m2 pr 100m2 bolig iht min 
kravet i KPA. 

Planlagt et større grøntområde i nord.
I sør, muligheter for uterom med god 
kvalitet.

Det er vist at mengden er innenfor 
kravet, men ikke hva som er felles/privat 
eller kvaliteten på uterommet.



Snitt

Maks mønehøyde oppunder 20m, maks 6 etasjer + parkeringskjeller



Snitt

Maks mønehøyde oppunder 20m, maks 6 etasjer + parkeringskjeller



Internt samråd - uttalelse fra Byarkitekten
ved/ Are Øyasæter

Planområdet ligger sentralt i et stort og karakteristisk landskapsrom som er sårbart med sin synlige plassering. 
Plasseringen tilsier at gode romlige sammenhenger og arkitektur er ekstra viktig tidlig i planprosessen, og ikke “i 
videre planprosess”, slik plankonsulent skriver.
Tvert imot er det spesielt viktig å ha ekstra fokus på arkitektoniske valg som gjøres tidlig i planprosessen. 

Planinitiativet tar på ingen måte tak i hverken landskapsrom eller Tanems karakter som boligområde. Planinitiativet 
fratar den videre formingsprossessen muligheter for å forme et butikkmiljø med gode offentlige byrom. Prinsipper 
for utforming av offentlige rom synes fraværende. Struktur, størrelse og sammenstilling av boliger virker tilfeldig, og 
underbygger ikke karakter i eksisterende bebyggelsesstruktur. I dette trønderske landskapet bør direkte utgang til 
hage og tilhørighet til felles og frodige uteområder på bakkeplan være en selvsagt komponent i boligkvaliteter som 
bør utforskes. Uterom på tak bør ikke vurderes i dette landlige miljøet. En lav bebyggelse, med taklandskap vil bidra 
til å underordne seg det karakterfulle landskapsrommet.  Klæbu har gode eksempler på trøndersk tunbebyggelse og 
gårdsanleggene plasseres godt i landskap. Disse prinsippene, bør studeres og brukes for å gi karakter til et 
kommersielt tyngdepunkt som en butikk kan være.



fra svarbrev fra Byplankontoret











Leirfossvegen 71

Inger Anne Ryen
ESA 21/1866



• Plankonsulent Norconsult AS

• Forslagsstiller Loe Rørprodukter 
AS/Byggherrerådgiveren AS

• Endre formål fra næring til bolig.

• Tomt 62 daa, fabrikken utgjør 
hoveddel av aktuelt planområde

• 514 leiligheter, snittstørrelse på 60 
m2. 37 000 m2 BRA bolig.

Politisk behandlet sak om endring fra 
næring til bolig, 25.08.21

• Spesielle forhold: 

kvikkleiresoner, 
grønnstruktur, Nidelva 

Kort om planområdet og planen



Illustrasjoner (med og uten tilrettelegging i/langs elva)

Blokker langs elva 5-6 etasjer
Høyeste blokk 10 etasjer



Illustrasjoner



Trafikk
• Atkomst fra Leirfossvegen.

•  Leirfossvegen har fra avkjørselen i Bratsberg vegen ÅDT total på 6700, hvorav 8% er 
lange kjøretøy. ÅDT i Leirfossvegen fra T-krysset der Leirfossvegen går over i 
Fossegrenda har en total ÅDT på 2600, hvorav 5% er lange kjøretøy. Tilsvarende er 
andel lange kjøretøy på Leirfossvegen videre nordover for planområdet 2%.

• Det er gang- og sykkelveg langs Leirfossvegen på strekningen fra rundkjøringen i 
Bratsbergvegen og forbi planområdet.

• Buss nr 24, med holdeplasser like ved

• Ca 1,7 km til Nidarvoll skole

Planforslag: 

Beholde eksisterende veg i sør.

Parkering legges under bakken.

Nød-/nyttetransport skal ha 

tilgang til boenheter på bakkeplan.



Viktige tema til diskusjon
Ikke bygge i grønnstruktur fra KPA
Bredde på grøntområdet langs/ved Nidelvstien
Tilrettelegging ut i Nidelva

Tetthet for området

Ønsker vi en høyblokk ved grønnstrukturen ved Nidelva (10 etg) 

Område som bør ha fokus på større leiligheter/mer blandet leilighetsfordeling - 
område egnet for familier

Utløser behov for barnehage



Uttalelse fra Byarkitekten
ved/ Are Øyasæter

Materialet foreslår en forholdsvis massiv utbygging av boliger på en tomt med særlige kvaliteter med vann på tre sider og topografi som 
med gode solforhold. Det anbefales å starte med en inngående stedsanalyse av stedet i en skala som omfatter omkringliggende 
bebyggelse. Stedets potensiale bør være førende for alternative studier for bebyggelsesstrukturer som belyser hvordan dette unike 
stedet videreutvikles for å bidra til ulike steder og ulike omgivelseskvaliteter. 

● Det viste forslaget til bebyggelsestruktur antyder en struktur som ikke på noen måte forsøker å tilpasse seg 
nabobebyggelsens særpreg og karakter.

● Ideer om terrassering av landskapet er interessant. Det er et stort formingspotensiale i å styrke koblingen mellom 
landskapsbehandling og bebyggelse. Dette forholdet blir i viste materiale ikke utforsket ut over vage studier av solforhold. Her 
ligger det muligheter for å utvikle omgivelseskvaliteter knyttet til dette særegne stedet på mange nivå og med et mangfold av 
romlige sammenhenger mellom bebyggelse og uterom. 

● Vist måte å starte en planprosess har et ensidig fokus på utnytting og virker blottet for konseptuelle tanker om struktur hvor 
bygg og byrom skaper merverdi ut fra en samlende ide som løser flere oppgaver. 

● Utnyttelse, parkeringsløsninger, koblinger til nærmeste nabolag, blanding av program og mangfold i boligløsninger er ikke vist 
som formingsmuligheter.

● Å avsette god med areal til grønt langs Nidelvstien er en berikelse for byens innbyggere som vil underbygge stedets 
attraktivitet. 





4.5 Info fra Byarkitekten
● neighbourhood camp

● første møte med kolleger







4.6 Byggeskikkprisen
Rådet skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektøren, være jury for kommunens

byggeskikkpris. Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos Byarkitekten.

1. Trondheim kommunes pris for god byggeskikk er opprettet 

og blir delt ut av Trondheim kommune.

Prisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som 

bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy 

kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar 

hensyn til Trondheims egenart.

Prisen skal gå til et byggverk eller bygde omgivelser som 

gjennom utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, 

kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser, 

danner et forbilledlig eksempel og kan bidra til å heve, fornye 

og utvikle den allmenne byggeskikken.

Universell utforming og miljøvennlige løsninger skal 

vektlegges.

Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring.

1. Trondheim kommunes pris for god byggeskikk er opprettet 

og blir delt ut av Trondheim kommune. 

Prisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt 

som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av 

høy kvalitet, og som beriker sine omgivelser og sitt nærmiljø. 

Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet 

til byens arkitektur og byforming, og være en belønning til dem 

som strekker seg langt og har vilje til å skape omgivelser og 

miljø som gjør byen til et bedre sted å være. 

Byggverket/prosjektet skal utmerke seg gjennom forbilledlig 

utforming, utførelse, materialvalg, ressursbruk, klima- og 

miljøhensyn, byggeprosess og samspill med sted og 

omgivelser.

Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, ombygging, istandsetting og 

prosjekter knyttet til landskap og uterom.



2. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.



3. Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpris 

utpekes av en jury. Det er åpent for alle å komme med forslag 

til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede 

forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle 

kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal 

også omtales arkitekter, konsulenter og håndverkere som har 

medvirket til resultatet.

Prisen skal tildeles et anlegg/prosjekt som er ferdigstilt i løpet 

av den forutgående femårsperioden. Juryen skal gi en skriftlig 

redegjørelse for valget av prisvinner.

Prisen for god byggeskikk kan tildeles personer eller 

virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging 

og/eller bygging har bidratt vesentlig til kvalitetene ved 

anlegget som prisbelønnes. Der juryen finner grunn til det, kan 

eventuelt også planleggere og håndverkere for byggearbeidene 

gis påskjønnelse i form av diplom.

3. Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpris 

utpekes av en jury. Det er åpent for alle å komme med forslag 

til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede 

forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle 

kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal 

også arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket 

til resultatet omtales.

Prisen skal tildeles et byggverk/prosjekt som er ferdigstilt i 

løpet av den forutgående femårsperioden. Juryen skal gi en 

skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

Prisen for god byggeskikk kan tildeles personer eller 

virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging 

og/eller bygging har bidratt vesentlig til de arkitektoniske 

kvalitetene ved byggverket/prosjektet som prisbelønnes. Der 

juryen finner grunn til det, kan eventuelt også planleggere og 

håndverkere for byggearbeidene gis påskjønnelse i form av 

diplom.



Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere 

av de kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom 

juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har 

fortjent prisen for god byggeskikk, skal den ikke utdeles.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal 

være utdeling. Det er ønskelig at byens ordfører leder juryen 

og foretar prisoverrekkelsen. Prisutdelingen foregår som et 

eget arrangement.

Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere 

av de kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom 

juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har 

fortjent prisen for god byggeskikk, skal den ikke utdeles.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal 

være utdeling. Det er ønskelig at byens ordfører leder juryen 

og foretar prisoverrekkelsen.



4. Juryen skal bestå av fem personer med personlige varamenn. 

Formannskapet oppnevner to av jurymedlemmene, hvorav den 

ene skal være leder av juryen.

De tre andre medlemmene skal oppnevnes av henholdsvis

- Trondhjems Arkitektforening

- Næringsforeningen i Trondheimsregionen

- NTNU, Fakultet for arkitektur og design

Funksjonstid er to år.

Juryens sekretariat er lagt til Trondheim kommune  

v/byutviklingsdirektøren.

5. Disse statuttene kan endres av formannskapet.

4. Rådet for byarkitektur skal sammen med ordfører og 

byutviklingsdirektør være jury for kommunens

byggeskikkpris. Det er ønskelig at juryen ledes av ordfører.

Juryens sekretariat er lagt til Byarkitekten.

5. Disse statuttene kan endres av formannskapet.



Info til rådet for byarkitektur
Innherredsveien som case



Planprosessen

● Oppstartsmøte - kan ende med negativ innstilling. 
● Planprosess - byplankontoret tilbyr arbeidsmøter
● Komplett planforslag leveres. Respons er ett av tre: 

○ Material OK, vi er uenige, 
○ Materialet ikke OK, vi er uenige, 
○ Materialet er OK, vi er enige

● Behandling av byplankontoret innen 12 uker. Mer hvis stor plan. Alternative utfall:
○ Positiv innstilling
○ Innstilling med vedtakspunkter (hva som må endres før sluttbehandling)
○ Alternativ fra byplankontoret

● Bygningsråd avviser, sender tilbake eller legger ut på høring. Fra da av er det kommunens plan

● Offentlig ettersyn og høring 6 uker

● Byplankontoret gjennomgår merknader og innsigelser (egentlig ber vi forslagsstiller å gjøre dette)

● Sluttbehandling bygningsråd, areal- og samferdselskomite og tilslutt bystyret. Da er planen “en lov”.



Plantyper

● Kommuneplanens arealdel

● Kommunedelplan. Eks Nyhavna

● Områdeplan - flere eiere, stort område, kreves detaljregulering etterpå. Eksempel Tempe, Valøya 
Sluppen og Lilleby. Kommunen må lage planen, eller setter dette arbeidet bort. Mister da (litt) 
hånden på rattet. Oslo: VPOR - forpliktende helhetsløsning (veiledende plan for offentlige rom)

● Detaljregulering

PBl §12.3 



Detaljregulering  - fra 6 mål til over 100 mål!



Bryggeriet Eiendom AS eier nå 
Strandveien 71 og Stiklestadveien 
2. Eid av Norgesgruppen, Heimdal 
Bolig og Kjeldsberg 
Eiendomsforvaltning
Steinar Nordrum (Heimdal) er 
kontaktperson

Dora Jarleveien AS eier Jarleveien 
4
Kontakt Geir Halmøy

Strandveiutsikten AS som igjen er 
eid 50/50 av Veidekke Eiendom 
AS og Dora Holding AS eier 
Strandveien 41
Kontakt Geir Halmøy

Strandveien 43 KS eier 
Strandveien 43
Øyvind Antonsen og  Kent Ranum
kontakt Borg forvaltning v/ Harald 
Bjørlykke

SYV eiere med egne interesser for sin tomt. Områdeplan eller detaljregulering?











Tre “frimerkeplaner” i Innherredsveien.

1

2

3



Og en veiplan som forbinder dem



Kulturminner i fleng

Kathrinelyst
Voldsminde

Bjarne Wist- anlegget

Saxenborg gård



..i “rester” av dette 
landskapet..



Innherredsveien 103 - forslagsstiller Puls Eiendom, plankonsulent Voll arkitekter





Innherredsveien 108 og 108B - forslagsstiller Circle K, plankonsulent Lie Øyen arkitekter











Innherredsveien 96-106 - forslagsstiller Trondheim kommune (egen tomt) plankonsulent Asplan Viak







UTKAST STATUTTER FOR BYGGESKIKKPRISEN (rev. rådsmøte 26.04.2022)

1. Trondheim kommunes pris for god byggeskikk er opprettet og blir delt ut av Trondheim

kommune.

Prisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle

allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, og som beriker sine omgivelser og sitt

nærmiljø.

Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet og entusiasme knyttet til byens arkitektur og

byforming, og være en belønning til dem som strekker seg langt og har vilje til å skape

omgivelser som gjør byen til et bedre sted å være.

Byggverket/prosjektet skal utmerke seg gjennom forbilledlig utforming, utførelse,

materialvalg, ressursbruk, klima- og miljøhensyn, byggeprosess og samspill med sted og

omgivelser.

Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, ombygging, istandsetting og prosjekter knyttet til landskap

og uterom.

2. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et

diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

3. Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes byggeskikkpris utpekes av en jury. Det er

åpent for alle å komme med forslag til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente

begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse.

I denne forbindelse skal også arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til

resultatet omtales.

Prisen skal tildeles et byggverk/prosjekt som er ferdigstilt i løpet av den forutgående

femårsperioden. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner.

Prisen for god byggeskikk kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige,

som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de arkitektoniske

kvalitetene ved byggverket/prosjektet som prisbelønnes.

Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke

tildeles årets byggeskikkpris.



Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et

prosjekt som de mener har fortjent prisen for god byggeskikk, skal den ikke utdeles.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling.

4. Rådet for byarkitektur skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektør være jury for

kommunens byggeskikkpris. Det er ønskelig at byens ordfører leder juryen og foretar

prisoverrekkelsen.

Juryens sekretariat er lagt til Byarkitekten.

5. Disse statuttene kan endres av formannskapet.


