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Kriterier til vurdering af anlægsprojekter 
Udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter  
under Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.  

 
 
Kriterierne har til formål at give en analyse af anlægsønsker. Analysen indeholder fire vær-
dineutrale kriterier, der beskriver et anlægsønske og kan lægges til grund for en vurdering. 
Kriterierne kan anvendes på indendørs og udendørs faciliteter, aktivitetsarealer samt op-
holdsarealer/tilskuerfaciliteter. Kriterierne er også anvendelige i forhold til en facilitet, der 
står overfor renovering eller ombygning.  
 
De værdineutrale kriterier skal sikre, at en beskrivelse og en evt. sammenligning med an-
dre anlægsønsker, sker på et størst muligt objektivt grundlag som: mange/få, høj/lav, 
nye/velkendte mv. Der bliver derfor ikke tale om, i hvilken grad et anlægsønske opfylder 
kriterierne. Der er udelukkende tale om en beskrivelse af, hvordan anlægsønsket vægtes i 
forhold til de opstillede kriterier. Et anlægsønske bliver dermed ikke vurderet som 
godt/skridt eller rigtigt/forkert. 
 
Et kriterie indeholder flere aspekter, og der kan være mere eller mindre fokus på, hvilken 
betydning et givent aspekt skal gives. Dette fokus kan gradueres, og vil indgå i det værktøj, 
der skal bidrage til den faglige vurdering. 

 
Kriterie: Økonomi 
I vurdering af et anlægsønske indgår nedenstående aspekter: 
 

• Den samlede anlægsudgift og de samlede driftsudgifter, herunder energiforbrug og 
vedligeholdelse. Ved tidlig præsentation af et anlægsønske er ønsket ikke prissat på 
disse områder og ud fra kommunale standarder. Der vil derfor i vurderingen indgå 
meget foreløbige priser, der beror på tilsvarende eller sammenlignelig opgave ud-
ført i andre kommuner.  

• Den organisatoriske forankring og de drifts- og ejermæssige forhold, herunder sam-
mensætning af finansiering og evt. afledte udgifter for kommunen og forventet le-
vetid. 

• Det forventede antal brugere. 
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Kriterie: Mangfoldigt idrætsliv 
I vurdering af et anlægsønske indgår nedenstående aspekter: 
 

• Princippet om, at der skal være et mangfoldigt idrætsliv, hvor der skal være fokus 
på at få flere borgere til at være aktive.  

• Er der tale om en ny type facilitet, eller sigtes der mod nye brugergrupper? 

• Er der tale om en udvidelse i kapaciteten af de eksisterende faciliteter, som derved 
kan rumme flere? 

 
 

Kriterie: Potentiale og brugergrupper  
I vurdering af et anlægsønske indgår nedenstående aspekter: 
 

• Hvem er den primære brugerkreds? Henvender anlægget sig til en særlig bruger-
kreds i forhold til f.eks. køn og alder? 

•  

• Er der tale om en facilitet, som har stor værdi for enkelte idrætsudøvere? 

• Er der potentiale for en højere og mere fleksibel udnyttelse ved at udvide bruger-
kredsen hvor flere brugergrupper og/eller idrætsgrene tilgodeses? 

 
 

Kriterie: Udviklingstendenser og helhedstænkning 

I vurdering af et anlægsønske indgår nedenstående aspekter: 
 

• I hvilket omfang kan indikatorer fra f.eks. undersøgelser af idrætsvaner, opadgå-
ende eller nedadgående medlemstal inden for de organiserede idrætsgrene, samt 
afkodning af udviklingstendenser inden for nærtliggende samfundsområder, under-
støtte anlægsønsket? 

• Kan der etableres samarbejde regionalt eller nationalt omkring en facilitet? 

• I hvilket omfang har borgerne adgang til en tilsvarende facilitet i en anden kom-
mune? 
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