
Lokale og Anlægsfonden
✓Udvikler fremtidens mødesteder for fritidslivet

✓Inspirerer, udfordrer, rådgiver og støtter

✓Formidler og skaber viden

Stor vægt på Udvikling og lille vægt på Fond



Problembaseret udvikling

✓Nye aktivitetstrends

✓Dele faciliteter

✓Specifikke målgrupper

✓Idræt i naturen

✓Urbanisering

✓Bysamfund



Mindre projekter < 1,5 mio > Store projekter

• Maksimal projektomkostninger 1,5 mio
• Maks støtte 200.000,-
• Ingen projektudviklende sagsbehandling 

• Minimum projektomkostning 1,5 mio
• Støtteramme 5 – 30%
• Projektudviklende sagsbehandling

http://www.loa-fonden.dk/ansoegning/

http://www.loa-fonden.dk/ansoegning/


UDVIKLINGSTREKANTEN

Værdier

Historik Viden



• Bygger på arkitektur af høj standard og er nyskabende i funktion, organisering og 

aktiviteter. 

• Hviler på lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne 

• Skaber rammer for aktiviteter, der tager udgangspunkt i frivilligt arbejde 

• Har flere brugergrupper, der på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne 

• Samlet set sikrer mangfoldighed i brugernes muligheder for at vælge udfoldelsesform og 

faciliteter 

• I videst muligt omfang står til rådighed for fællesskabet 

VÆRDIER: Lokale og Anlægsfonden udvikler og støtter projekter som:

Lokal betydning - National relevans



VIDEN



ÅLBORG
JWH Arkitekter

2011

BEVILLING 
kr. 3.000.000

ANLÆGSSUM 
kr. 12.000.000

AREAL 
1.635 m²

FAABORG
JDS Architects, 

2014

BEVILLING 
kr. 3.500.000

ANLÆGSSUM 
kr. 15.800.000

2.200 m²

HASLE
White Arkitekter

2013

BEVILLING 
kr. 1.500.000

ANLÆGSSUM 
kr. 6.000.000

556 m²

KØBENHAVN
PLOT Arkitekter

2003

BEVILLING 
kr. 2.000.000

ANLÆGSSUM 
kr. 4.900.000

1.600 m²
http://www.loa-fonden.dk/projekter/2003/havnebad-paa-islands-
brygge-i-koebenhavn/

http://www.loa-fonden.dk/projekter/2011/aalborg-havnebad/

http://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/hasle-havnebad/

HISTORIK Havnebade

http://www.loa-fonden.dk/projekter/2003/havnebad-paa-islands-brygge-i-koebenhavn/
http://www.loa-fonden.dk/projekter/2011/aalborg-havnebad/
http://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/hasle-havnebad/


Viden

Beslutninger

Mængde

Tid

Projektparadokset

Ansøgning LOA



Tilfør viden, vent med beslutninger

Viden

Beslutninger

Tid

Mængde



HVEM BYGGER VI FOR?
Nye brugere 

(rekruttere/intro-
ducere/inspirere)

Tilbagevendende 
brugere 

(inspirere, 
understøtte)

Hyppigt 
tilbagevendende 

brugere 
(understøtte)

Faste brugere 
(fastholde, 

udfolde)



Uopfyldte 
behov

(needs)

Skabe adfærdsændring

(nudging)

Forbedre eksisterende 
forhold

(nursing)

Hvilke behov adresserer vi ?

Hvad er formålet ?
http://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/amager-bakke

ARKITEKT
BIG

OPFØRT
Under opførsel

BEVILLING
10.500.000 kr.

ANLÆGSSUM
82.400.000 kr.

BYGHERRE
ARC (Amager 
Ressource Center)
AREAL

14.000 m² samt 11.000 
m² til skiløb, 3.000 m² 
til løb, vandring, fysisk 
træning og 
opholdssteder

http://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/amager-bakke/


Uopfyldte behov

(needs)

Skabe 
adfærdsæn-

dring

(nudging)

Forbedre eksisterende 
forhold

(nursing)

Hvilke behov adresserer vi ?

Hvad er formålet ?
http://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/sportsfiskeriets-hus-i-vingsted/

Atletik eksperimentariet
Odense

ARKITEKT
Keingart (Keinicke & 
Overgaard)

OPFØRT 
2013

BEVILLING 
kr. 4.000.000

ANLÆGSSUM 
kr. 12.000.000

BYGHERRE 
SDU (Syddansk 
Universitet)

AREAL 
16.200 m²

http://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/sportsfiskeriets-hus-i-vingsted


Infills: Konditaget Lüders, Nordhavn København, jaja



Dobbeltfunktionalitet



Trailcentre



Seest - Kolding



Keingart



Keingart
Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2018





Street Mekka – Viborg    Effekt arkitekter



Street Mekka – Viborg    Effekt arkitekter



Mødestedet 
- en kampagne for landsbyklynger

Nye muligheder for fritidsfællesskaber i landsbyklyngerne

http://www.realdania.dk/


Vi ”sætter af” på borgerundersøgelserne

Der er behov for mødesteder til et HELT liv i landsbyklyngerne

http://www.realdania.dk/


Vision og formål

Hvorfor:
Sikre at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og besøge Danmarks landsbyer

Hvordan:
Udvikle fritidslivets fællesskaber gennem samarbejde på tværs af landsbyerne

Hvad: 
Realisere op til 20 mødesteder i landsbyklynger geografisk fordelt over hele Danmark:
Bygge nyt, bygge til eller ved at forvandle og omdefinere eksisterende faciliteter

http://www.realdania.dk/


Kampagneproces
• 1) Få den gode idé

• 2) Henvend jer til sekretariatet

• 3) Søg projektudviklingsstøtte d.1/9 - 2019

• 4) Lav en projektplan 

• 5) Søg anlægsstøtte d.11/5 - 2020

http://www.realdania.dk/


Den gode ide

• Sørg for forankring i klyngen

• Få kommunen med fra starten

• Sæt fokus på visionen – HVORFOR
➢Man behøver ikke kun at have ét sted i tankerne

➢Tænk funktioner sammen – kan der spares m2

➢Lad være med at tegne

http://www.realdania.dk/


Henvend jer til sekretariatet

• Få råd og vejledning til jeres ansøgning

• Skriv på: sekretariat@landsbyklynger.dk

• Eller ring på telefon 40198741

mailto:sekretariat@landsbyklynger.dk
http://www.realdania.dk/


Søg projektudviklingsstøtte

• Hvor meget kan der søges om i støtte? 
– Op til 200.000 kr. inkl. moms 

– Egenfinansiering på minimum 20% 

– Ansøgt beløb 200.000kr = egenfinansiering 40.000kr 

• Hvad kan pengene bruges til?
– Rådgivningshjælp (arkitekt eller anden professionel rådgiver)

– Hjælpe fra idé til et bæredygtigt projekt med en klar plan 

– Rådgiveren vælges i samarbejde med LOA og Realdania

http://www.realdania.dk/


Projektplan og anlægsstøtte 
Indeholder bl.a.:

• Dokumentation for behov og forankring

• Tegning/skitser af projektet  

• Anlægsbudget, finansieringsplan og driftsbudget

• Redegørelse for planforhold

Søg op til 4,5mio. eller max. 50%

http://www.realdania.dk/


Eksempler - Forskellig skala

http://www.realdania.dk/


Bevillingsbrev og Revisionsinstruks

• Ingen Fondsmoms på LOA bevilling

• Udbetaling ved afslutning (rater ved større P)

• Ændringer skal godkendes af LOA

• Ingen krav om 2 tilbud….



/ 

www.loa-fonden.dk 

http://www.loa-fonden.dk/

