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Kommissorium og regulativ for bygnings- og anlægspræmiering 
 

Bygningspræmiering er en pris, der hædrer bygherre og arkitekt, men prisen gavner også Langeland, da 

formålet er at støtte op om bygninger og bymiljøer, som er til gavn og glæde for øens borgere. 

 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og 

bidrager til oplevelsen af Langeland Kommune som en kommune med kvalitet i land- og bymiljø. 

 

Præmiering kan foretages inden for kategorierne: 

 

a) Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner. 

b) Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, 

fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og 

omdannelse af andre byområder. 

c) Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og 

inventar. 

d) Landskab og beplantning/naturpleje. 

 

 

A. Nybygninger og tilbygninger mv.  

 

Kriterie for bedømmelse:    

Bebyggelser og tilbygninger, der arkitektonisk, funktionelt og miljømæssigt fremtræder som 

kvalitetspræget nyskabelse.   

 

Bebyggelser og tilbygninger, der bidrager til udvikling af bygningskulturen på Langeland og Strynø ved at 

tilføre nye kvaliteter og styrke bylivet. 

 

Bebyggelse som er udført smukt herunder veltilpassede om– og tilbygninger. 

 

Bebyggelse der bl.a. på grund af løbende vedligeholdelse og pleje anses for at bidrage til kommunens 

forskønnelse. 

 

 

B. Restaurering og ombygninger mv. 

 

Kriterie for bedømmelse:  

Restaurering og ombygning af fredede og bevaringsværdige bygninger og øvrige bygninger, der er 

betydningsfulde i bymiljøet. Der lægges vægt på, at de arkitektoniske kvaliteter bevares, og at de 

brugsmæssigt er tidssvarende og af høj standard. Der lægges også vægt på, at restaureringen og  
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ombygningen bidrager til, at den historiske egenart styrkes og fornyes og gennem bevaring og udvikling 

bidrager til et levende byliv. 

 

Ved fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder lægges der vægt 

på at fornyelser og ombygninger bidrager til udvikling af den lokale bygningskultur, holder kulturarv 

levende, anviser nye arkitektoniske og bæredygtige løsninger, er brugsmæssigt og teknisk overbevisende 

og styrker bylivet.   

 

Restaureringer som er udført smukt og vel tilpasset. 

 

 

C. Bymiljøer 

 

Kriterie for bedømmelse: 

Bymiljøer, byrum eller anlæg, der arkitektonisk eller landskabeligt fremtræder som kvalitetspræget 

nyskabelse og som bidrager til fornyelse af bymiljøet. 

 

Bymiljøer, byrum eller anlæg, der inviterer til et levende byliv og på en arkitektonisk eller kunstnerisk 

måde indeholder nytænkende principper. 

 

 

Tidsrum  

I eller efter hvert kalenderår kan der fortages præmiering af emner, der er udført eller ibrugtaget i det 

pågældende eller forgangne år. 

 

 

Bedømmelsesudvalget 

Bedømmelsesudvalget består af: 

 

• Formand for Klima, Trafik og Teknik udvalg (formand) 

• Formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø (næstformand) 

 

Bymiljøudvalget bestående af: 

• politikere udpeget til Bymiljøudvalget 

• en repræsentant for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø 

• en repræsentant for Langelands Museum 

• en repræsentant for Handelstandsforeningen 

• en repræsentant for Turist og Erhvervsforeningen 

 

evt. suppleret med  

• et medlem valgt af Arkitektforeningen 

• evt. ad hoc medlem valgt af bedømmelsesudvalgets faste medlemmer 

 

Bedømmelsesudvalget har foretaget den endelige præmiering. 

 

Enighed opnås ved simpel flertalsbeslutning. 

 

Kommunens Teknik- og miljøchef samt chef for planlægning deltager uden stemmeret. Planchefen er 

sekretær for udvalget. 

 

Udvalget vælges for en 4-årig periode, som følger kommunalbestyrelsen valgperiode.  

 

Præmieringen offentliggøres gennem udvalgets formand. 

Præmien 
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Præmiering består af: 

• et diplom og en præmieringsskilt til bygherren og 

• et diplom til arkitekten eller til den, efter hvis direktiver arbejdet er udført 

 

På diplomet afbildes det præmierede arbejde med teksten ”Præmieret (år) af Langeland Kommune & 

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø”. 

 

Hvis det et år skønnes, at der ikke er emner, der er prisværdige, uddeles ingen præmier. 

 

Præmieringsskiltet kan af bedømmelsesudvalget eller kommunalbestyrelsen kræves tilbageleveret, hvis 

emnet ikke holdes i god stand, eller der foretages ændringer der strider mod prisens hensigt. 

 

 

Prisoverrækkelse og koordinering 

Prisoverrækkelsen foregår i 4. kvartal ved en offentlig ceremoni hvor offentligheden og presse inviteres. 

 

Arrangementet kan afholdes ved prismodtager. 

 

Langeland Kommune afholder udgifterne til arrangementet. 

 

Prisoverrækkelse, annoncering og koordinering kan foregå sammen med ”Arkitekturens dag”, som ligger i 

oktober måned hvert år. 

 

 

Udgifter- og udgiftsfordeling 

Udgifterne afholdes af Langeland Kommune og Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø i 

fællesskab. Udgifterne fordeles med 7/10 del til Langeland Kommune og 3/10 del til Bevaringsforeningen 

for Langeland og Strynø. 

 

Kommunalbestyrelsen kan efter forslag fra bedømmelsesudvalget vedtage supplerende regler for 

udvalgets arbejde med præmieringen. 

 

De årlige samlede udgifter fastlægges til i alt max. kr. 10.000,- excl. moms. 

 

De samlede udgifter indeholder udgifter til annoncering, diplom og præmier. Øvrigt arbejde foretages 

ulønnet. 

 

 

 

Vedtaget af Langeland Kommune / Klima, Trafik- og Teknikudvalget den 8. marts 2022 

 

 

 

 

Vedtaget af Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø d.                2022 


