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          Oslo, 25.08.2016 

 
Statens byggeskikkpris og interiørarkitektur 

NILs styre har opprettet en arbeidsgruppe som gjennomgår aktuelle arkitekturpriser for å kvalitetssikre at 
interiørarkitektur blir vurdert på linje med bygg-, plan- og landskapsarkitektur. 
 
I den forbindelse tillater vi oss å påpeke at interiørarkitektur er litt usynlig i forbindelse med Statens 
byggeskikkpris – og foreslår konkrete endringer, slik at også interiørarkitekturen/interiørarkitektene kan bli 
vurdert og evt. hedret. 
 
Forslag til endringer (skrevet med rød skrift): 
Formål 
Prisen er en hederspris for bygde miljøer, bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, 
materialbruk, transformasjon og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne 
byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale 
kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter 
som vurderes som kandidater for prisen.  
 
Prisen deles normalt ut årlig. Statens byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på 
bakgrunn av begrunnete forslag. Forslagsretten er åpen. 
 
Jurysammensetning 2017-  
I tillegg foreslår vi at juryen også bør bestå av én interiørarkitekt, i tillegg til sivilarkitekter og landskapsarkitekt. 
 
Faktainformasjon 
Vi savner også navnet på interiørarkitekt i faktainformasjon når ansvarlige faggrupper listes opp i forbindelse 
med prisvinnerne. 
 
 
Til informasjon feiret NIL 70-årsjubileum i 2015, følg lenke til Fra privat til offentlig rom / jubileumshefte med 
artikler som belyser medlemmenes fagutøvelse – og lenke til utdrag fra NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2015. 
 
Vi sender gjerne et eksemplar av NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2016 i posten, hvis ønskelig. 
Årboken utgis årlig og viser de beste prosjektene medlemmer i NIL var ansvarlig for siste år – og inneholder 
fagartikler og medlemsoversikt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norske interiørarkitekters og  
møbeldesigneres landsforening 

 

Mona Lise Lien 
Daglig leder 

971 76 230  
mona.lise.lien@nil.no 

http://www.nil.no/
mailto:postmottak@kmd.dep.no
https://issuu.com/monaliselien/docs/nil_fra_privat_til_offentlige_rom_1
http://www.nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/files/nil15_utdrag_for_web_lowres.pdf
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Henvendelse vedrørende Statens byggeskikkpris og interiørarkitektur    

Departementet takker for innspillene fra Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres 

landsforening til organiseringen av Statens byggeskikkprisen. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Mariann Jodis Blomli (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Roar Vigdal 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening 

Mona Lise Lien 

Arkitektenes Hus 

Josefines gate 34 

0351 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 14/5049-7 29.08.2016 
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