
RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNES VERNEPRIS 
 
Vedtatt av Gjerstad kommunestyre, 27. september 2018. 
 
1. Gjerstad kommune lyser hvert år ut en vernepris. Kommunestyret fastsetter i 

budsjettsammenheng hvor stort beløp som skal utdeles. 
Formannskapet fatter vedtak om hvem prisen skal tildeles. Dersom det ikke finnes 
verdige kandidater, kan utdelingen sløyfes for dette året. 

2. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, 
arkitektoniske og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og skal tildeles 
for særlig fortjenestefull innsats. 

3. 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. 

4. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner. 
5. Kommunen utlyser prisen i aktuelle lokale medier, tillegg til på kommunens nettside, med 

frist for innsendelse av forslag. Organisasjoner og privatpersoner kan sende inn forslag. 
6. Offentliggjøring og overrekkelse av prisen finner sted i forbindelse med kommunens 

kulturkveld som normalt arrangeres første halvdel av november. 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. 

 
PRISEN 
Mottakeren av Gjerstad kommunes Vernepris tildeles blomsterbukett, et diplom, og minimum 
kr. 5.000,- .  
 
GRUPPE SOM INNSTILLER 
Ordføreren gis fullmakt til å opprette et hurtigarbeidende ad-hoc utvalg som innstiller til 
prisen. Gjerstad kommune ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Innstillingen skal være 
ferdig i tide så tildelingen kan vedtas i formannskapets møte i oktober hvert år. 
 
 



 
 
GRUNNLAGET FOR OPPRETTELSEN AV VERNEPRISEN 
I forbindelse med at Nancy Ciancio og Torgrim Landsverk ble tildelt Bygningsvernprisen i 
Aust-Agder Fylke i 2018, for arbeidet de gjorde med husmannsplassen Lia i Gjerstad, så ble 
de tildelt blant annet kr. 40.000,-. Av disse ønsket de å sette av kr. 20.000,- som skulle settes 
inn som startkapital i en konto i Gjerstad Sparebank for opprettelsen av en Vernepris for 
Gjerstad kommune, styrt og organisert av Gjerstad kommune. Det er også de som foreslår 
kriteriene for verneprisen. 
 
Ciancio og Landsverk ønsket å skape positivitet i Gjerstad rundt ivaretakelsen av vår felles 
bygningsarv, tradisjonshåndverk, og kulturlandskapet som gror igjen


