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Byggeskikkpris i Gran kommune 

Statutter gjeldende fra 01.01.2020  

 
Målsettingen med byggeskikkprisen i Gran kommune er å motivere til god byggeskikk og bevisstgjøre 
verdien av gode bygningsmiljøer.  

Byggeskikkprisen er en hederspris til huseiere/tiltakshavere eller forvaltere av bygninger i forbindelse 
med nybygg, tilbygg eller rehabilitering av bygg eller anlegg.  

Prisvinnerne skal gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidra til å heve, 
fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.  

 
Kriterier som skal vektlegges: 

 Forholdet til omgivelsene 
o Plassering i terreng og landskap 
o Tilpasning til nærmiljø, grønnstruktur og nabobebyggelse 

 Arkitektonisk og estetisk kvalitet 
o Praktiske behov 
o Tekniske behov 
o Volum, form 
o Fasadens uttrykk og komposisjon 
o Detaljer, farger og materialbruk 
o Håndverksmessig kvalitet 

 Bærekraftig kvalitet 
o Energibruk og miljøhensyn 
o Grad av tilgjengelighet og universell utforming 

 Innovativ og nyskapende kvalitet 
 

Prisen kan tildeles følgende tiltak: 
 Nybygg, tilbygg og påbygg 
 Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at 

bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes 
 Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og omgivelser/miljøer 
 Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer ol. 
 Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av den forutgående perioden (siste to år) 
 Byggverket må oppfylle kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk 

Hvem kan få prisen   
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige aktører. Prisen tildeles 
den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Alle kan foreslå kandidater. 
 
Juryeringen legges til Planutvalget. 
Administrasjonen har sekretariatsfunksjon. 
Prisen er et diplom samt et kunstobjekt. 
De nye statuttene trer i kraft fra 01.01.2020 og første utdeling etter de nye statuttene gjøres i 2020 
for årene 2018 og 2019.  
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Byggeskikkpriser i Gran kommune 1991-2017 
 
 
2016/2017  1) Vismabygget  2) Bjørklund husmannsplass 
2014/2015  1) Lokstallen i Røykenvik  2)Våningshus på gården Eid Vestre  3) Hederlig omtale til låven  
   på Høgkorsplassen. 
2012/2013   1) Nødetatsbygget i Gran  2) Driftsbygning - Jorstad 
2011  Trintom skole 
2010  Nybygget fjøs i Undelisgutua 16 v/Øystein Alm og Kjersti Molden 
2009  Helgaker Gård, kurs – og konferansesenter 
2008  Mohagen Bil/Olimb og Gulbrandsen 
2007  Restaurering av privatbolig Stein Arve Staxrud, 
2004/2005/2006  Pris ikke utdelt 
2003  Grymyr kirke 
2002  Pris ikke utdelt 
2001  Hadelandprodukter AS for 3.byggetrinn på industribygget i Mohagen på Jaren. 
2000  Pris ikke utdelt 
1999  Johan Wardeberg og Tone Gjertsen - restaurering og påbygg på eldre enebolig 
1998  Engerudgården, Brandbu - nytt forretnings- og boligbygg 
1997  Granerud grendehus, Bjoneroa - nytt tilbygg til eldre bygning 
1996  Putten gård, Bjoneroa - nybygg generasjonsbolig 
1995  Egge gård , Brandbu – restaurering 
1994  Brandbu brannstasjon - rehabilitering/tilbygg 
1993  Helgum gård, Gran - ny hovedbygning 
1992  Vøien gård, Gran - restaurering av hovedbygning 
1991  “Mølla i Gran “, rehabilitering 
 
 


