KRITERIER FOR PRÆMIERING AF
SMUKKE BYGNINGER SAMT BYMILJØER OG ANLÆG
I KØBENHAVNS KOMMUNE.
Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. november 1979 med seneste ændringer af 30. januar 2020.
________________________________________________________________________________
1.
Bygningspræmiering kan tildeles smukke bygninger og bymiljøer af særlig kvalitet i Københavns
Kommune, for hvilke der er udstedt ibrugtagningstilladelse i det foregående år eller som pr. 1. juli i
præmieringsåret er taget i brug. Præmiering kan tildeles efter de nedenstående kriterier.

A.
Nybygninger og tilbygninger.

Stk. 1.
Typer
1. Boligbebyggelser
2. Erhvervsbebyggelser
3. Kulturelle institutioner
4. Tilbygninger
5. Enfamiliehuse og dobbelthuse

Kriterier for bedømmelse
Bebyggelser og tilbygninger, der arkitektonisk, funktionelt, miljø eller håndværksmæssigt fremtræder, som
kvalitetspræget nyskabelse.

Bebyggelser og tilbygninger, der bidrager til udvikling af Københavns bygningskultur
ved at tilføre nye kvaliteter og styrke bylivet.

Stk. 2.
Er bygherren og/eller arkitekten begrænset i sine intentioner på grund af
offentlige forskrifter med hensyn til byggeriets indretning og økonomi kan
byggeriet – selv om det ikke fuldt ud honorerer de i stk. 1 anførte krav og
kriterier – præmieres, hvis resultatet er af særlig kvalitet.

B.
Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse

Typer
1. Restaurering og ombygning af fredede og bevaringsværdige bygninger
2. Ombygning af øvrige bygninger
3. Fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde karréer og
byområder
4. Fornyelse og omdannelse af øvrige karréer og byområder,

Kriterier 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
og håndværksmæssige kvaliteter bevares, og at de brugsmæssigt er tidssvarende og af høj standard. Der
lægges også vægt på, at restaureringen og ombygningen bidrager til, at den københavnske
egenart styrkes og fornyes og gennem bevaring og udvikling bidrager til et levende
byliv.

Fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde karréer og
byområder og fornyelse og omdannelse af øvrige karréer og byområder. Der lægges
vægt på, at fornyelser og ombygninger bidrager til udvikling af Københavns
bygningskultur, holder kulturarv levende, har håndværksmæssige kvaliteter, anviser nye arkitektoniske og
bæredygtige løsninger, er brugsmæssigt og teknisk overbevisende og styrker bylivet.

Stk.2.
Er bygherren og/eller arkitekten begrænset i sine intentioner på grund af
offentlige forskrifter med hensyn til byggeriets indretning og økonomi kan
byggeriet – selv om det ikke fuldt ud honorerer de i stk. 1 anførte
kriterier – præmieres, hvis resultatet er af særlig kvalitet.

C.
Lejligheder

Typer
1. Nyindretning af lejligheder

Nyindrettede lejligheder, etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet
formål end beboelse, eller i bygninger, hvor lejlighedsindretningen er
utidssvarende.

Kriterier for bedømmelse
Der lægges vægt på, at nyindrettede lejligheder anviser nyskabende løsninger og
medvirker til at udvikle og bevare værdifulde kulturmiljøer, bymiljøer og bygninger,
samt medvirker til at skabe funktionssammensatte byområder.

Der stilles ved bedømmelsen krav om, at boligerne er af høj kvalitet og at
omkostningerne til renovering ikke begrænser efterspørgslen på grund af urimelige
bolig- eller huslejepriser. Der kan i bedømmelsen lægges vægt på bl.a. rumlig disponering,
håndværksmæssig kvalitet og materialevalg, miljøvenlighed, indeklima og dagslysforhold.

D.
Bymiljø

Typer
1. Torve og pladser
2. Parker og anlæg
3. Gårdanlæg
4. Gavludsmykning
5. Inventar i byrummet
6. Skiltning og butiksfacader
7. Restaurering af monumenter

Kriterier 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.

Bymiljøer, byrum eller anlæg, der fremmer Københavns egenart og skaber samspil
mellem landskab og bygningskunst.

Der lægges vægt på, at anlæg og byrum er udført i håndværksmæssigt høj kvalitet og har en robusthed i
materialer og udførelse, der gør dem æstetisk og funktionelt langtidsholdbare.
Ved restaurering af monumenter må udvises en særlig grad af forståelse og kunstnerisk
følelse for opgavens karakter.

Ved gavludsmykninger kan ejendommens ejer desuden præmieres for det udviste initiativ.

2.
Udgifter forbundet med uddelingen af prisbelønningerne afholdes af Kultur- og
Fritidsforvaltningen.

3.
Præmieringen er ledsaget af et diplom til både arkitektfirma eller kunstner og bygherre
og/eller øvrige prisbelønnede rådgivere samt en bronzeplakette til opsætning på ejendommen.

4.
En liste over de emner i Københavns Kommune, som kan optages til bedømmelse, jf. pkt. 1,
udarbejdes af Stadsarkitekten i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Emner, der ønskes optaget på denne liste, kan foreslås af medlemmerne af bedømmelseskomitéen,
af offentlige og private organisationer samt af enkeltpersoner.

5.
Bedømmelseskomitéen består af:
Kultur- og Fritidsudvalget
Stadsarkitekten
Arkitekt og repræsentant for Center for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen
2 arkitekter, udpeget af Akademisk Arkitektforening
1 civilingeniør, udpeget af Ingeniørforeningen i Danmark.

6.
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for komitéen og leder forhandlingerne.
Kultur- og Fritidsforvaltningen er sekretariat for komitéen.

7.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

8.
Ved byggeri, herunder ombygningsarbejder og indretninger m.v., foretaget for Københavns
Kommune, kan kun eksterne rådgivere (arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer o.l.) præmieres.
Københavns Kommune som bygherre kan således ikke tildeles en bronzeplakette, men kun tildeles et
diplom med påskønnelse.

9.
De af Borgerrepræsentationen den 30. november 1979 med ændringer af 6. september 1984, 20.
maj 1999, 25. oktober 2007, 29. april 2010, 17. juni 2015, 20. september 2018 og 30. januar 2020 vedtagne
bestemmelser for prisbelønning ophæves samtidig med vedtagelsen af disse bestemmelser.

