Tjekliste til fuld vurdering af anlægsprojekter
Materiale der skal indleveres til bedømmelse svarer ca. til krav til et myndighedsprojekt (jf. FRI
Ydelsesbeskrivelser)
Lokale og Anlægsfonden vurderer løbende, om der er behov for yderligere
dokumentationsmateriale end det nedenfor nævnte.
Tegningsmateriale
1 Situationsplan med nordpil i 1:500, der angiver matrikelgrænser, terrænkoter,
adgangsforhold inkl. afmærkede handicapparkering(er).
2

Fotos af grund og nære omgivelser.

3

Perspektivtegninger, modelfotos eller lignende rumlige illustrationer.

4

Landskabsplan med oplysning om koter, hældninger samt belysnings- og belægningsplan i
min. målestoksforhold 1:200.

5

Udvalgte relevante snit.

Beskrivelse af projektet
6 Beskrivelse af, hvordan bygningen/anlægget skal anvendes, af hvem og af hvor mange.
Herunder en oversigt over forventet anvendelse over året og en ugeplan med angivelse af
anvendelsen.
7

Organisationsdiagram og redegørelse for organisering.

8

Redegørelse vedr. den fortsatte brugerinddragelse.

9

Redegørelse for ejer-/lejerforhold for grunden, samt kopi af lejekontrakt eller brugsaftale
(normalt mindst 10 år).

10 Tidsplan for forløb frem til og med aflevering af færdigt anlæg.
11 Materiale vedr. kulturelle kvaliteter.
1

12 Anlægsbudget og totaløkonomisk beregning. Herunder med oplysning om der i
udførelsesfasen anvendes frivilligt arbejde inkl. oplysning om omfanget i kr. samt
redegørelse for forledes kvaliteten af disse arbejder sikres.
Beskrivelse af anlægget
13 Beskrivelse af, hvordan eventuelle bygninger relaterer sig til projektet samt angivelse af
relationer til øvrige landskabelige kvaliteter. Beskrivelse af hvilke overvejelser ansøger har
gjort sig om funktioner og indretning af grunden.
14 Beskrivelse af materialer der tænkes anvendt med angivelse af farvesætning.
15 Redegørelse vedr. tilgængelighed (handicapforhold) jf. DS 3028. S.3.1.
16 Redegørelse vedr. miljø- og ressourcebelastning.
17 Redegørelse om sikring af naboer ift. støj fra anlæg eller brugere af anlæg, og sikring af støj
fra nærtliggende støjkilder som f.eks. motorvej eller særligt støjende anlæg.
18 Redegørelse om lysforhold, tryghed, sikring og vindforhold samt belysnings-installationer.
Opgørelse for de anvendte lyskilder. Fokus skal være på de lyskilder der i antal*brugstid har
majoritet.
19 Redegørelse for funderinger.
20 Redegørelse for vand og afløbsforhold, herunder for påtænkte LAR-løsninger, håndtering af
regnvand, overfladevand samt andre klimahåndteringsløsninger.
21 Myndighedsforhold, oplysning om forhåndsgodkendelse/byggetilladelse, idet det
forudsættes at Lokale- og Anlægsfonden forelægges krav fra byggetilladelsen til
orientering/godkendelse.
Redegørelse for, hvordan overdragelse og idriftsættelse er indtænkt i projektet, herunder en
drift- og vedligeholdelsesplan for projektet.
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