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PRISEN SKAL SÆTTE FOKUS PÅ RENOVERING  
RENOVER prisen 2013 er en pris der uddeles  af Realdania og GI. Selv 

om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i 

byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med 

priser. Det vil Realdania og GI lave om på med RENOVER Prisen 2013. 

Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger; 

det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og 

samfundsøkonomien.  

 

Med RENOVER prisen 2013 ønsker Realdania og GI at sætte fokus på 

alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og at give 

renovering den plads og status, den fortjener. 

 

PRISEN BELØNNER HELE PROJEKTET 

RENOVER prisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at 

belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, idet den 

hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er 

en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra 

bygherre til rådgivere og håndværkere. Prisen har også fokus på at de 

renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af 

brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt 

samarbejde og brugernes oplevelse.  

 

KRITERIER TIL DE NOMINEREDE 

Vinderen blandt de indmeldte projekter vil blive fundet ud fra en samlet 

vurdering på baggrund af 7 kriterier: 

 

 Eksempelværdi: Projektet har potentiale til at inspirere 

branchen i forhold til renovering. 

 Energikrav og bæredygtighed: Projektet har leveret væsentlig 

energibesparelse og bidraget til en bæredygtig praksis. 

 Samarbejde og proces: Projektets resultat er sikret gennem 

godt samarbejde og fagligt kompetente bidrag. 

 Brugskvalitet: Projektet er funktionelt velfungerende og 

vurderes positivt af sine brugere. 

 Bidrag til omgivelser: Projektet bidrager positivt til dets 

nærmiljø. 
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 Økonomi og værdiforøgelse: Projektet har skabt værdi for 

bygningsejeren i forhold til kvalitet, tid og ressourcer. 

 Udførelseskvalitet: Projektet er gennemført på et højt 

håndværksmæssigt niveau.  

 

For at et projekt kan indstilles til prisen, skal det desuden være 

gennemført i Danmark, være færdiggjort indenfor de seneste 5 år, og 

være taget i brug i mindst et halvt år.  

RENOVER prisen præmierer renoveringsprojekter, og ikke 

restaureringsprojekter, der alene søger at fastholde en bygnings 

oprindelige udtryk. 

 

ALLE KAN INDSTILLE  ET PROJEKT TIL PRISEN 

Renoveringsprojekter er ikke kun af interesse for den branche, der 

udfører dem, men også for dem, der bruger dem. RENOVER prisen 

ønsker derfor at modtage indstillinger til prisen fra alle, der synes, de 

kender et renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse. Projekter kan 

indstilles på hjemmesiden www.renover.dk. 

 

VINDEREN FINDES D. 5. SEPTEMBER 2013 

Projekter kan indstilles frem til medio april, hvorefter et 

nomineringsudvalg af fire fagpersoner vil vurdere hvilke fem projekter, 

der skal nomineres til prisen. Nomineringerne offentliggøres medio juni 

og herefter stemmer en valgkollegium bestående af udvalgte personer 

bredt fra branchen om, hvilket projekt der skal have prisen. 

Vinderprojektet offentliggøres og prisen uddeles ved en prisfest den 5. 

september 2013, hvor det vindende projekt kåres. 


