Bymiljøprisen gis til en kommune som samarbeider
godt med myndigheter, næringsliv og frivillige
organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet
for byutvikling og forbedring av bymiljøet.

Statens Bymiljøpris 2011

Statutter for Statens bymiljøpris
1. Statens bymiljøpris skal inspirere til en mer
bærekraftig by- og stedsutvikling og miljøvennlig
praksis. Dette krever endringer både av fysiske
løsninger, tilbud av tjenester, organisering og av
den daglige praksis som utøves av ulike brukergrupper, som offentlig forvaltning, næringslivet
og husstander. Prisen skal fremheve og belønne
nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer
som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer
og tettsteder, som reduserer areal- og energiforbruk og legger til rette for miljøvennlig transport.
2. Målgruppe for prisen er kommuner som
tar en ledende rolle for byutvikling og forbedring
av bymiljøet i samarbeid eller partnerskap med
andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktører kan være ulike parter
innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet
eller frivillige organisasjoner.
3. Prisen utdeles årlig og består av diplom,
plakett og et pengebeløp.

Statens bymiljøpris skal inspirere til bærekraftig
by- og stedsutvikling og miljøvennlig praksis ved
å fremheve gode eksempler. Prisen synliggjør og
belønner nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer innenfor ulike tema. Hvert år gis prisen til en by
eller tettsted som utmerker seg innenfor et fastsatt
tema med betydning for miljø, helse og levekår.
Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt
av Miljøverndepartementet.

4. Forslagsretten er åpen, men juryen kan
også innhente begrunnede forslag fra regionale
plan- og miljømyndigheter, miljøorganisasjoner
og lignende.

5. Prisutdelingen bør fortrinnsvis skje lokalt
eller i forbindelse med et arrangement med faglig
tilknytning til det prisbelønnede tiltaket.
6. Informasjon og formidling rundt prisen og
tiltakene er viktig som ledd i å fremme miljøvennlig
by- og tettstedsutvikling.
7. Juryen utpekes av miljøvernministeren
og består av 3-7 medlemmer. Juryen bør ha
bred samfunnsmessig sammensetning, erfaring
fra planlegging og gjennomføring og miljøfaglig
bakgrunn. Juryen skal ha egen sekretær som
tilrettelegger utvalgets arbeid.
Juryen skal fremme forslag til prisvinnere og kan
også gi hederlig omtale til utvalgte tiltak.
8. Prisbeløpet og utgifter til juryens arbeid
dekkes av Miljøverndepartementet.
Statuttene kan endres av miljøvernministeren.

Statens bymiljøpris vil løfte frem
eksempler på at engasjement,
nytenkning og samarbeid nytter
Miljøet og de fysiske omgivelsene påvirker våre livsvilkår og hvordan vi har
det i hverdagen. Mange ønsker å bo i byer og tettsteder med mangfold av
muligheter innen arbeidsliv, handel, kulturaktiviteter og boligtilbud. Flere
folk i tettere byer er en ønsket utvikling, men det betyr også utfordringer
i arbeidet med miljøkvaliteter i byene.
Miljøverndepartementet har ansvaret for å samordne politikk innen fysisk
områdeutvikling, både i byområder og i distriktene. Utviklingen av byer og
tettsteder henger nøye sammen med arbeidet for miljø, helse og levekår.
Statens bymiljøpris fremhever trygge, gode og opplevelsesrike byer og tettsteder, med høy miljø- og bokvalitet. Det betyr steder som stimulerer til helsefremmende livsstil og som har godt utbygget kollektivtransport og gode
forhold for sykling og gange. Det betyr også steder som tar vare på naturog kulturmiljøet, og som er attraktive for et konkurransedyktig næringsliv.
Vi håper og tror at Statens bymiljøpris virker stimulerende. Gjennom den
skal vi fortsette å løfte frem eksempler på at engasjement, nytenkning
og samarbeid nytter.

Med hilsen
Erik Solheim
miljø- og utviklingsminister
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bærekraftig
byutvikling
helhetlig
byutvikling
aktivt bysentrum for alle
Friluftsliv i
byen
Levende by – til
fots og på sykkel
Handel og sentrumsutvikling
klima og
bymiljø
aktiv bruk av kulturarven i byutviklingen
Vannet og
byens liv

Tema for Statens bymiljøpris i 2011 er

Årets vinner:

Uterom og møteplasser

Vetikkeennå Kommune

En viktig del av det offentlige liv leves i parker og uterom. Planlegging av allmenninger
går helt tilbake til 1200- tallet med Magnus Lagabøters Allmeningslov som ivaretar
områder som skal være felleseie. Torg, gater, plasser og parker er allmenninger og byens
infrastruktur for menneskelig aktivitet. De skal ivareta gang- og sykkelforbindelser, og
de er møtesteder som gir mulighet for handel, lek, fysisk utfoldelse og menneskelig
samhandling der en kan treffe venner og bli kjent med ukjente.
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Uterommene gir rammene for det sosiale livet på stedet og er en viktig del av byers
og tettsteders identitet. Gode parker og plasser er viktige for rekreasjon og friluftsliv
for folk i alle aldre og livssituasjoner.
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Arkitektur som virker i byen
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