Retningslinjer for Gjerstad kommunes Vernepris
Vedtatt av Gjerstad kommunestyre, 28. august 2018 og revidert 23.mai 2019
1. Gjerstad kommune lyser hvert år ut en vernepris.
Prisen er på kr 10.000,-. Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder
Sparebank.
2. En representant fra hver av bidragsyterne legger fram innstilling til Formannskapet.
Formannskapet fatter vedtak om hvem prisen tildeles. Dersom det ikke finnes verdige
kandidater, kan utdelingen sløyfes for dette året.
3. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske og
kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og skal tildeles for særlig fortjenestefull
innsats.
4. Prisen kan tildeles for:
a) God pleie og jevnt vedlikehold av enkelthus og anlegg med respekt for egenart og
miljøverdi.
b) Omfattende rehabilitering, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har
verneverdi. Det må her legges vekt på at planene har tatt tilstrekkelig hensyn til de
antikvariske verdier knyttet til det opprinnelige anlegget. Det legges vekt på at eldre
bygninger skal kunne fungere som bolig eller benyttes til annen virksomhet.
c) Nybygg, enten enkeltbygg, eller gruppering av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer.
Det skal legges vekt på at prosjektene gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal
være med på å heve den allmenne byggeskikk. Vern og istandsettelse av
kulturlandskapselementer i en miljømessig sammenheng tillegges vekt.
d) Omfattende arbeid med å restaurere, istandsette, og vedlikeholde kulturlandskap,
kulturlandskapselementer som hager, rydningsrøyser, gamle ferdselsårer, trapper, og
lignende.
e) Lokale håndverkere som på et imponerende vis har tillært seg
tradisjonshåndverksmetoder og i det daglige arbeidet bruker denne kunnskapen i sitt daglige
virke slik at disse metodene benyttes og videreføres.
5. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.
6. Kommunen utlyser prisen i Aust-Agder Blad og på igjerstad.no, i tillegg til på kommunens
nettside, med frist for innsendelse av forslag. Organisasjoner og privatpersoner kan sende
inn forslag. Kommunen kan tilknytte seg private/ideelle samarbeidspartnere for å øke prisens
økonomiske verdi, mot at de får stille med en representant hver i gruppen som legger frem
forslag til prisvinner for Formannskapet.
7. Offentliggjøring og overrekkelse av prisen finner sted i forbindelse med et arrangement holdt
av en av samarbeidspartnerne eller av kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i
perioden mars til juni. Etter offentliggjøringen skal det sendes en pressemelding til lokale og
regionale medier, samt aktører innenfor de regionale bygningsvernmyndighetene, hvor
mottaker og begrunnelse for verneprisen offentliggjøres. I tillegg skal det offentliggjøres på
kommunens nettside og i sosiale medier.

