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Teknik- og Miljøudvalget
Hjørring kommune
Dette brev kan betragtes som et supplement til sagsfremstillingen til pkt. 8 ”Hjørring Kommunes
Arkitekturpris” på dagsordenen til TMU’s møde i morgen, 29. april 2013.
Bygningspræmiering ligger helt centralt i FBL-Hjørrings interessefelt. Derfor henvendte foreningen
sig også til Kommunen i sommerhalvåret 2009 for at høre, hvordan man forholdt sig til bl.a. denne
sag i den nye kommune.
I den gamle Hjørring Kommune havde man en årligt tilbagevendende bygningspræmiering, som
ifølge mine historiske kilder var påbegyndt af FBL. Denne præmiering ophørte imidlertid med
overgangen til den nye Hjørring Kommune.
I 2009 fik FBL-Hjørring det svar, at der med hensyn til bygningspræmiering lå noget ”i skuffen”,
der næsten var færdigt til implementering. Derfor forholdt foreningen sig afventende. Men da der
efter tre år stadig intet var sket, fandt vi i FBL det rigtigt selv at gå i gang, og i foråret 2012 fik vi
etableret et samarbejde med Nordjyske Bank om projektet, og vi inviterede Kommunen til at få
sæde i bedømmelseskomiteen.
Imidlertid blev FBL-Hjørring i august inviteret til et møde med Kommunen, hvor man orienterede
om, at man i Kommunen var på vej med et tilsvarende projekt og derfor ikke kunne deltage i FBL’s.
En politisk behandling skulle angiveligt finde sted i løbet af efteråret, men Kommunen kunne dog
ikke nå at arrangere noget i 2012. Denne orientering faldt så sent, at FBL’s praktiske forberedelser
var så langt, bl.a. med involvering af pressen, at det måtte fortsætte.
FBL-Hjørring havde derfor 1. oktober 2012 et arrangement i samarbejde med Nordjyske Bank, hvor
tre byggeprojekter blev præmieret, ét i Hirtshals, ét i Sønderskov og ét i Lønstrup. Det blev et fint
arrangement, som alle var glade for. Formanden for TMU var inviteret. Han var imidlertid
forhindret i at deltage, men sendte skriftligt en venlig hilsen.
Vel inde i året 2013 begyndte FBL sine overvejelser om årets initiativer. Kommunen havde stadig
ikke foretaget nogen politisk behandling angående bygningspræmiering/arkitekturpris, og i FBL
havde vi mod på at gentage det vellykkede arrangement. Vi henvendte os derfor til Kommunen for
at høre, hvordan det gik med det omtalte projekt, som tilsyneladende ikke var kommet videre. Vi
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ville gerne have en fornemmelse af, hvad vi kunne foretage os. Svaret vi fik, var meget diffust og
kunne tydes i flere retninger. FBL tolkede efter en drøftelse i bestyrelsen svaret således, at Hjørring
Kommune ikke havde særlig travlt med at realisere det projekt, så FBL kunne arbejde videre på en
gentagelse af sit arrangement. Denne tolkning blev fremsendt til Kommunen med et ønske om at få
en reaktion, hvis foreningen var galt afmarcheret i sin forståelse. Der kom aldrig nogen reaktion,
hvilket bekræftede foreningen i, at vi kunne fortsætte planlægningen.
Først i går, lørdag, da TMU’s dagsorden blev offentliggjort, blev vi i FBL-Hjørring klar over, at
sagen alligevel udvikler sig i Kommunen. Den kendsgerning forholder vi os helt ærligt lidt dobbelt
til. På den ene side tager vi det naturligvis som et glædeligt tegn på, at det område, der interesserer
os meget, ikke er Kommunen helt uvedkommende. På den anden side føler vi, at Kommunen uden
kontakt eller varsel til FBL overtager et fint og vellykket arrangement, som vi gerne ville gentage.
Ja, selv datoen agter man at overtage.

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
P.S. Ved siden af dette brev medsendes et nyhedsbrev, der omhandler FBL’s bygningspræmiering
2012.
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