
Pkt. 1. Formål
Formålet med Vejle-Prisen er at sætte fokus på arkitek-
tur og arkitektonisk kvalitet. Vejle-Prisen er en del af  
Vejle Kommunes arkitekturpolitik. Vejle-Prisen blev ud-
delt første gang i 1972.

Prisen skal sætte fokus på smukt nybyggeri og byrum 
af høj kvalitet, på arkitektonisk nytænkning, på bære-
dygtigt byggeri og på at øge interessen for renovering 
af gamle bygninger. Det skal ske ved at fokusere på ek-
sempler med stor arkitektonisk kvalitet til inspiration 
for bygherrer og borgere.

Vejle Kommune ønsker at prioritere kvalitet i de fysi-
ske omgivelser for at skabe et godt miljø i byen og i 
landskabet til glæde for nuværende og kommende 
borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og gæ-
ster. Her er præmieringsordningen med til at tegne 
kommunens profil.

Præmieringen i form af Vejle-Prisen er et middel til at 
skabe interesse og forståelse for arkitektonisk kvalitet.

Pkt. 2 Hvad kan præmieres
Byrådet præmierer hvert år bygninger og byrum, der er 
udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at 
gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være taget i 
brug året før præmieringen finder sted.

Følgende kan præmieres:

•	 Nye bygninger til alle typer anvendelser som eta-
geboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, 
offentlige formål, tekniske anlæg samt bebyggel-
sesplaner.

•	 Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger.

•	 Restaurering af bevaringsværdige bygninger.

•	 Byrum  som f.eks. parker, pladser, grønne områder 
og gårdrum.

•	 Organisationer,  foreninger eller personer, der har 
gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoni-
ske kvalitet i kommunen. 

Ved præmieringen lægges vægt på:

•	 at byggeriet eller byrummet fremtræder som en 
smuk bygning eller smukt byrum i høj arkitekto-
nisk kvalitet,

•	 at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, 
gaden eller det omgivende landskab,

•	 at  det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er 
opført i et nutidigt eller moderne formsprog, eller

•	 at  der er tale om en smuk renovering af en gam-
mel bygning med udgangspunkt i bygningens op-
rindelige arkitektur, herunder håndværksmæssig 
kvalitet og materialer.

Der kan uddeles én eller flere præmier. 

Hvis  der et år ikke findes egnede kandidater til Vejle-
Prisen, uddeles ingen præmier.

Pkt. 3 Præmier
Der kan uddeles én eller flere præmier.
Præmierne  er ligestillede, der er ikke tale om 1., 2. og 
3. præmier.

Hvis  der et år ikke findes egnede kandidater til Vejle-
Prisen, uddeles ingen præmier.

Præmien består af et diplom til ejeren og arkitekten.

Byrådet  kan også beslutte at uddele en plakette til ind-
muring på bygningen / i byrummet. Plaketten uddeles 
kun til særligt gode eksempler på arkitektur, der tjener 
som inspiration til kommunens arkitekturpolitik.

Hvis  Vejle Kommune er ejer af en bygning, består præ-
mien kun af et diplom til arkitekten.

Ved  præmiering af organisationer, foreninger eller per-
soner, uddeles et diplom.

Plaketten  til indmuring udføres med byvåben og tek-
sten »Vejle-Prisen (årstal) Vejle Kommunes Arkitektur-
pris«.

På  diplomet afbildes den præmierede bygning med et 
foto, en angivelse af henholdsvis arkitekt og bygherre 
og motivering for præmieringen.

Byrådet  kan kræve plaketten til indmuring leveret til-
bage, hvis bygningen eller anlægget ikke holdes i god 
stand, eller hvis ejeren foretager ændringer, der ikke er i 
overensstemmelse med grundlaget for præmieringen.

Pkt. 4 Udvælgelse af kandidater 
Der  nedsættes en »Vejle-Pris-gruppe« internt i Teknik 
& Miljø. 

Gruppen  kan indkalde forslag fra offentligheden, by-
ens borgere og erhvervsliv til tildeling inden for en be-
stemt tidsfrist.
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Vejle-Pris-gruppen udarbejder en emneliste over de 
modtagne forslag suppleret med egne forslag. Grup-
pen udvælger emner ud fra en arkitektfaglig be-
dømmelse, der vurderes som værdige til at komme i 
betragtning ved bedømmelsen. Der foretages en be-
sigtigelse af emnerne sammen med deltagere fra Aka-
demisk Arkitektforening.

Pkt. 5 Bedømmelse
Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, 
der består af:

•	 Teknisk Udvalg.

•	 1-2 medlemmer udpeget af Akademisk Arkitekt-
forening. 

•	 Stadsarkitekten i Vejle Kommune.

•	 Byrådet kan udpege deltagere fra andre forenin-
ger eller lignende.

Bedømmelsesudvalget  foretager en besigtigelse af de 
udvalgte emner.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige be-
dømmelse. Byrådet godkender præmieringen med en 
motivering for hver enkelt præmiering.

Pkt. 6 Uddeling af Vejle-Prisen
Præmieringen  sker hvert år i forbindelse med Arkitek-
turens Dag.

Byrådet forestår præmieringen ved en reception i for-
bindelse med Arkitekturens Dag, hvor ejere og arkitek-
ter, der er indstillet til prisen, borgere og pressen invi-
teres.

Præmieringen offentliggøres ved pressemeddelelse, 
nyhed på Vejle Kommunes hjemmeside, Facebook og 
lignende.

I forbindelse med præmieringen på Arkitekturens Dag 
arrangeres andre aktiviteter som foredrag eller en ud-
stilling med arkitektur som tema eller lignende.
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Pkt. 7 Borgernes Arkitekturpris
På Arkitekturens Dag uddeles også Borgernes Arki-
tekturpris. Borgerne har mulighed for at stemme på 
de kandidater til Vejle-Prisen, som Teknisk Udvalg har 
besigtiget. Afstemningen foregår på Vejle Kommunes 
hjemmeside. Borgernes Arkitekturpris uddeles ligele-
des af Byrådet i form af et diplom til ejeren og arkitek-
ten af det byggeri eller byrum, der har fået flest borger-
stemmer.

Pkt. 8 Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 17.08.2016
Vedtaget af Vejle Byråd den 17.08.2016


