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1. Arbejdsgruppen om legepladssikkerhed 
Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender nedsatte i september måned 2004 en 
arbejdsgruppe, hvis formål var at kigge nærmere på, hvordan sikkerheden på 
legepladser kan forbedres. Baggrunden var flere ulykker - senest en alvorlig ulykke på 
en legeplads i Århus, som kostede en 8-årig dreng livet.  
 
Arbejdsgruppen kan ikke sikre, at børn ikke kommer til skade, ligesom det ikke er 
muligt at skabe 100 procent sikre legepladser. Dette hænger dels sammen med, at 
legepladser stadig skal være sjove og udfordrende for børn, men også, at statistikker 
viser, at mange af de ulykker der forekommer på legepladser ikke skyldes dårlig 
vedligeholdelse af legeredskaberne, men at børn eksempelvis skubber til hinanden, 
falder eller lignende. Hændelige uheld kan således vanskeligt undgås uanset, hvor 
sikker en legeplads er. Arbejdsgruppen er enige om, at oplægget skal have et realistisk 
grundlag, der giver mest sikkerhed for pengene - problemets omfang taget i betragtning. 
 
I det følgende gennemgås først de gældende regler på området. Herefter er der 
udarbejdet otte forskellige modeller, som alle kan danne grundlag for øget 
legepladssikkerhed både i kombination og uafhængigt af hinanden. Rapporten afsluttes 
med en opsamling af arbejdsgruppens drøftelser og anbefalinger.  
 
Rammerne for arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger er fastlagt i rammepapiret for 
arbejdsgruppen, som fremgår af afsnit 1.1.  
 
1.1 Arbejdsgruppens arbejdsplan 
Med udgangspunkt i de aktiviteter og den viden, som allerede er inden for området skal 
arbejdsgruppen afdække: 
 

• Allerede igangværende initiativer på området – herunder specielt mulige 
godkendelsesordninger 

• Muligheder og begrænsninger i forhold til de fire typer af legepladser  
 
Arbejdsgruppen får til opgave at formulere et oplæg til en politisk strategi i forhold til at 
øge sikkerheden på legepladser. Strategien skal bl.a. indeholde forslag til: 
  

• Hvordan en mulig godkendelsesordning /certificering af de enkelte legepladser 
kan udformes og gennemføres og  

• Hvem der i givet fald skal varetage en evt. godkendelsesordning 
(kommune/uvildig instans herunder både offentlige og private).  

• Uddannelse af tilsynsførere evt. i kommunalt regi.  
• Udarbejdelse af pjece, som beskriver og tydeliggør regler for opsætning af 

legeredskaber, regler for vedligeholdelse og kontrol. En form for ’drejebog’, 
som ejerne af f.eks. private legepladser kan erhverve sig og som tydeliggør 
ansvaret. 

• Udarbejdelse af inspirationsmateriale, som skal medvirke til at skabe praksis for, 
at certificering af legepladser bliver almindelig ’skik og brug’. 
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Arbejdsgruppen skal have færdiggjort sit arbejde marts 2005. (På grund af 
folketingsvalget i februar måned er tidsfristen for arbejdsgruppens arbejde blevet udsat 
til maj måned 2005.)  
 
1.2 Typer af legepladser, der er omfattet af arbejdsgruppens arbejde 
Der eksisterer flere typer af legepladser, som bygger på forskellige ejerforhold. Som 
udgangspunkt er legepladser, der er offentligt tilgængelige omfattet af arbejdsgruppens 
arbejde.  
 
Der er typisk tale om legeredskaber til kollektiv brug, hvor der er særlige krav til styrke 
og stabilitet således, at redskaberne kan klare belastning af mange børn på én gang og 
vedvarende brug og belastning gennem længere tid.  
 
Legeredskaber, der er opsat i private haver, er ikke omfattet af arbejdsgruppens arbejde, 
dette dog med undtagelse af dagplejeområdet. Disse redskaber bliver betegnet som 
legetøj og er ikke underlagt samme krav, hvorfor de ikke er beregnet til stor belastning 
og brug, som legeredskaber på offentlig tilgængelige legepladser.  
 
Det skønnes, at der findes mellem 50.000 – 60.000 legepladser med offentlig adgang i 
Danmark, hvis både  kommunale og private legepladser medregnes. Der eksisterer 
grundlæggende fire typer af legepladser, der er omfattet af arbejdsgruppens arbejde: 
 

• Kommunale legepladser tilknyttet offentlige institutioner herunder dagtilbud, 
dagplejer, skoler og klubber 

• Kommunale legepladser under ”Vej og Park” 
• Legepladser knyttet til private boligforeninger, herunder både etageejendomme 

og parcelhusbyggeri 
• Andre typer af private legepladser med offentlig adgang 
 

1.3 Arbejdsgruppens sammensætning 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra: 
 

• Teknologisk Institut, 
• Forbrugerrådet,  
• KL,   
• BUPL 
• Dansk Standard,  
• P.I.L (sammenslutningen af legepladsproducenter),  
• Tüv Danmark, 
• Tüv Product Service GMbh, 
• Sikkerhedsstyrelsen,  
• Boligselskabernes Landsforening,  
• Parcelhusejernes Landsforening  
• Forbrugerstyrelsen 

 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender fungerer som sekretariat og tovholder 
for arbejdsgruppen. 
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2. Krav til legepladser & Legeredskaber 
Salg af legeredskaber er omfattet af produktsikkerhedsloven, der administreres af 
Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen henhører under Økonomi- og 
Erhvervsministeriet. Det europæiske direktiv om generel Produktsikkerhed i 
almindelighed 2001/95/EF af 3. december 2001 er implementeret i 
Produktsikkerhedsloven. Produktsikkerhedsloven fastsætter i § 8, at man kun må sætte 
sikre produkter i omsætning. Sikre produkter defineres i loven som produkter, der ikke 
indebærer en sundheds- og sikkerhedsfare for personer, når det anvendes til det 
forudsatte formål. I produktsikkerhedsloven § 7 fremgår det, at i det omfang et produkt 
er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de sundheds- og sikkerhedskrav, 
der er fastsat i lovgivningen, anses produktet for sikkert. Hvis der ikke ved lov er fastsat 
sundheds- og sikkerhedsmæssige krav kan produktets sikkerhed vurderes i forhold til: 
 

• En dansk standard, der er baseret på en harmoniseret europæisk standard eller i 
mangel heraf 

• En dansk standard eller i mangel heraf, det aktuelle tekniske niveau samt den 
sikkerhed, som brugerne med rimelighed kan forvente, eller i mangel heraf 

• God forretningsskik inden for det pågældende område. 
 
Forpligtelsen til at sikre, at et produkt er sikkert, påhviler enhver, der bringer produktet i 
omsætning, det vil sige producenten og distributøren af produktet. Det følger heraf, at 
erhvervslivet i første række selv har ansvaret for at udforme og kontrollere produkterne 
og sætte eventuelle risikoforebyggende tiltag i værk, mens myndighederne skal gribe 
ind, såfremt risici ikke forebygges på en tilfredsstillende måde. Producenten opfylder 
forpligtelserne i henhold til Produktsikkerhedsloven om produkters sikkerhed, såfremt 
produktet er i overensstemmelse med de opstillede sikkerhedskrav.  
 
Sikkerhedsstyrelsen kan som kontrolmyndighed gribe ind over for et hvert produkt, der 
anses som farligt. Det er således som udgangspunkt Sikkerhedsstyrelsen, der har 
kompetencen til at skride ind overfor et produkt, der ikke er sikkert.  
 
I forhold til legepladser kan Sikkerhedsstyrelsen som kontrolmyndighed udstede påbud 
eller henstillinger i henhold til Produktsikkerhedslovens §12. Kontrolmyndigheden har 
mulighed for straks eller indenfor en nærmere fastsat frist at påbyde enhver, der har 
bragt et produkt i omsætning: 
 

• At give efterfølgende oplysning om, hvorledes en identificeret fare kan 
forebygges. 

• At afhjælpe det/de forhold, der er årsag til faren 
• At trække produktet tilbage 
• At tilbagekalde produktet, samt 
• At destruere produktet på forsvarlig måde 

 
Kontrolmyndigheden skal i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet altid 
anvende det mindst indgribende middel, der er egnet til at forebygge den identificerede 
fare. 
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I 1995 blev der indført et ekstra afsnit om legepladser i Bygningsreglementet, der 
præciserer, at der gælder regler for legepladsredskaber. Bygningsreglementet 
administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. I 
kapitel 5,3 i Bygningsreglementet fra 1995 (BR/95) står det anført, at 
legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så der opnås 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Som følge 
heraf skal legeredskaber og legepladser overholde reglementets bestemmelser for at 
være lovligt opført. I Bygningsreglementets vejledningstekst henvises der til de 
europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, som de sikkerhedskrav, der er god 
praksis for en forsvarlig stand for legeredskaber. En legeplads og et legeredskab, der 
opfylder standarderne, antages således af myndighederne som værende sikkert. Andre 
tekniske specifikationer kan imidlertid lægges til grund, hvis de giver tilsvarende 
sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. 
 
DS/EN 1176 er en fællesbetegnelse for en række sikkerhedsmæssige standarder knyttet 
til specifikke legeredskaber som eksempelvis gynger, vipper og rutschebaner. DS/EN 
1177 omhandler stødabsorberende underlag tilknyttet legeredskaber. De europæiske 
standarder afløser de tidligere danske standarder DS 2342 del 1-6 og DS/INF 37, der er 
trukket tilbage. 
 
En række europæiske lande, herunder Danmark, har forpligtet sig til at implementere de 
europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 fra 1999. De europæiske 
standarder er ikke gældende EU-lov eller dansk lov. Standarderne gælder fra deres 
ikrafttræden. Legepladser, der er opført før 1999 er således omfattet af standarderne fra 
opførelsestidspunktet. Legepladser, der har fået byggetilladelse den 1. april 1995 er 
omfattet af bestemmelsen i bygningsreglement 1995 om, at legepladser skal udformes 
og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende 
forhold mod personskader. Disse regler præciserer, at der gælder regler for visse 
legepladsredskaber.   
 
For naturlegepladser er der udviklet en dansk standard DS 1500, der foreskriver 
reglerne for sikkerheden på denne type legepladser. Naturlegepladser må imidlertid 
også ses som værende omfattet af de europæiske standarder, og den danske standard for 
naturlegepladser er derfor i Danmark et supplement til de europæiske standarder. 
 
Tyskland har en særlov, der anfører, at børn under 3 år pr. definition er under opsyn af 
en voksen. Dette betyder, at standarden for sikkerhed for de enkelte legepladsredskaber 
i nogle tilfælde bliver lempeligere, hvis de er godkendt efter DIN/EN 1176 og ikke EN 
1176, selvom de er opstillet i Danmark.   
 
2.1 Byggetilladelse 
Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyser, at legepladsredskaber er omfattet af 
bestemmelserne i bygningsreglement 1995, kap. 5.3. 
 
Der gælder dog ikke regler for legepladsredskaber, der opstilles på ejendomme, der er 
omfattet af bygningsreglement for småhuse (f.eks. enfamilieshuse og sommerhuse). 
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Kommunen skal i medfør af byggelovens § 16 give byggetilladelse til at opstille 
legepladsredskaber, der er omfattet af reglerne i bygningsreglement 1995, kap 5.3. Før 
kommunen giver en byggetilladelse, foretager den en byggesagsbehandling, hvor den på 
grundlag af ansøgningsmaterialet undersøger, om legepladserne opfylder reglementets 
sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Der henvises i bygningsreglementets 
vejledningstekst til de europæiske standarder, der opfylder samme sikkerhedsniveau, 
som et muligt udgangspunkt for byggesagsbehandlingen.  
 
Legepladser skal ikke kun byggesagsbehandles af kommunen ved opførsel, men også 
ved større ændringer.   
 
Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden kommunens 
tilladelse. Dette følger af byggelovens § 16 stk. 2 samt Bygningsreglementet 1995 1.5 
stk.1. Dette kræver således en ibrugtagningstilladelse, der skal indhentes hos 
kommunen. Kommunen kan nægte ibrugtagning, hvis byggeriet ikke er i 
overensstemmelse med byggetilladelsen/loven. Kommunen kan ifølge Byggelovens §17 
pålægge ejeren at berigtige forholdene, inden der udstedes ibrugtagningstilladelse. 
 
2.1.1 Vedligeholdelse og kontrol 
I § 14 i byggeloven fremgår det, at ejendommes ubebyggede arealer og derpå placerede 
indretninger skal holdes i forsvarlig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens 
beboere eller andre, eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. 
Bestemmelsen gælder uanset, hvornår bebyggelsen er opført. I byggelovens § 17 
fremgår det, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige 
forhold, der er i strid med byggeloven og dens forskrifter. Dette betyder, at en ejer, både 
privat og kommunal, skal leve op til kravene i byggeloven og dennes forskrifter. Det 
påhviler således ejeren af en legeplads at vedligeholde legepladsen på en måde, så den 
er i forsvarlig stand.   
 
Den frivillige europæiske standard DS/EN 1176, som Danmark har tiltrådt, indeholder 
omfattende vejledning for inspektion og vedligeholdelse af legeredskaber. Standarden 
omtaler tre former for kontrol og vedligeholdelse.  
 

• Rutinemæssig visuel kontrol 
Det anbefales i standarden, at legepladser, der benyttes meget, undergår en 
rutinemæssig daglig kontrol. Den rutinemæssige daglige inspektion gør det 
muligt umiddelbart at identificere åbenlyse fejl og farer, som løse skruer, søm og 
skarpe genstande.  

 
• Driftsinspektion 

Driftsinspektionen er et mere detaljeret gennemsyn, hvor også permanent 
forseglede dele kan undersøges. 
 

• Årlig hovedinspektion 
I hovedeftersynet skabes det generelle overblik over sikkerhedsniveauet for 
udstyr, fundamenter og underlag. 
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Standarderne lægger op til, at personalet i dagtilbud og skoler, bestyrelser i 
boligforeninger m.fl. udfører en rutinemæssig sikkerhedsgennemgang af de respektive 
legepladser. 
 
Det er vigtigt at understrege, at legepladsredskaber, der er underlagt byggelovens 
reglementer, ikke skal opdateres med tilbagevirkende kraft, når der laves 
vedligeholdelsesarbejder. Det betyder, at legepladser skal overholde de regler, som er 
gældende på opførelsestidspunktet. Ejere af legepladser kan således formentlig ikke 
drages juridisk til ansvar efter byggeloven, hvis legepladsen lever op til de regler og 
anvisninger, der er gældende på det tidspunkt, legepladsen er opført. 
 
2.2 Tilsyn og ansvar 
Afsnittet omhandler placering af ansvar og tilsyn for legepladser tilknyttet offentlige 
institutioner, legepladser under ”Vej og Park”, legepladser knyttet til boligforeninger og 
parcelhusbyggeri samt andre typer af private legepladser med offentlig adgang. 
 
2.2.1 Legepladser tilknyttet offentlige institutioner 
Efter § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har 
kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvorledes de kommunale opgaver 
løses. For det amtskommunale område findes en tilsvarende bestemmelse i 
retssikkerhedsloven § 39. Tilsynet efter § 16 gælder alle tilbud, hvori der indgår (amts) 
kommunal finansiering. 
 
De konkrete tilsynsbestemmelser suppleres af servicelovens § 6, der indeholder en 
generel pligt for kommunen til at føre tilsyn med de forhold, som børn lever under i 
kommunen.  
 
Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet fastlægger, hvordan tilsynet udøves indenfor 
lovgivningens rammer. I forbindelse med tilsynet bør det påses, at børn opholder sig 
under sikre forhold både indendørs og udendørs på eksempelvis legepladser. Ved tilsyn 
med legepladser må det sikres, at disse er indrettet på en sådan måde, at de ikke udgør 
en risiko for ulykker.   
 
Kommunen har som ejer ansvaret for alle de kommunale legepladser, herunder 
legepladser tilknyttet offentlige institutioner. Det daglige ansvar for børnenes sikkerhed 
er placeret hos lederen af den pågældende institution og i de konkrete situationer hos 
personalet, der varetager arbejdet med børnene. Hvis der indtræder en personskade ved 
brug af legeredskaber på kommunens ejendom, vil kommunen kunne gøres ansvarlig, 
medmindre det med sikkerhed kan fastslås, at uheldet hverken skyldes redskabernes 
indretning, uagtsomt forhold hos kommunale medarbejdere eller manglende tilsyn. 
 
Ved selvejende institutioner har kommunen ligeledes en tilsynsforpligtelse. Der findes 
selvejende institutioner, der ejer både bygninger og den grund, hvorpå bygningen er 
placeret. Dette har betydning for, hvem der har ansvaret for ulykker på legepladsen, da 
det påhviler ejeren at vedligeholde legepladsen.  
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2.2.2 Legepladser under ”Vej og Park” 
Kommunalbestyrelsen har ligeledes ansvaret for legepladser under ’Vej og Park’. Der 
eksisterer ingen egentlig tilsynsbestemmelse i forhold til legepladser i offentlige parker, 
men kommunen kan som ejer blive draget til ansvar ved ulykker m.v. Kommunen skal 
ifølge bygningsreglementet sørge for, at konstruktioner herunder legepladser lever op til 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Samtidig 
skal kommunen som ejer af legepladserne jf. byggelovens §§17 & 18 berigtige forhold, 
der kan være til fare for menneskers sikkerhed.  
 
2.2.3 Legepladser knyttet til  boligforeninger  m.v. 
Ansvaret for legepladser i boligforeninger ligger hos boligforeningen, som vil være 
repræsenteret af en bestyrelse. Det påhviler således bestyrelsen at sikre, at legepladserne 
er i forsvarlig stand således, at børn ikke kommer til skade. Muligheden for, at en 
boligforening kan pådrage sig et erstatningsansvar, er til stede. En afgørelse vil 
selvfølgelig henhøre under domstolene, men den foreliggende retspraksis er særdeles 
sparsom.  
 
Normalt har kommunen ikke adgang til private legepladser. Kommunen kan dog i 
medfør af byggelovens § 19 uden retskendelse forlange adgang til en privat ejendom  
for at undersøge, om der er sket overtrædelse af loven, forskrifter, der er udfærdiget i 
medfør af loven eller betingelser, der er stillet i medfør af loven. Kommunen har heller 
ikke en tilsynsforpligtelse med private legepladser. Hvis kommunen bliver opmærksom 
på en privat legeplads, som truer børnenes sikkerhed, kan kommunen benytte sig af §§ 
14, 17 og 18 i byggeloven. Her angives, at det altid er ejeren, der har ansvaret for at 
berigtige forhold, der er i strid med byggeloven og bygningsreglementerne. Hvis  der er 
fare for menneskers sikkerhed, kan bygningsmyndigheden først stille et påbud om, at 
foreningen skal udbedre skaderne. Hvis dette ikke efterleves, kan kommunen uden 
forudgående dom udføre arbejderne for ejerens regning. 
 
Forældre, pædagoger m.fl., der tager vare på børn, har en generel opsynspligt med børn, 
hvorfor de har en forpligtelse til at tage vare på børnenes sikkerhed på legepladser, 
herunder også på legepladser tilknyttet boligforeninger og parcelhusbyggeri. 
 
2.2.4 Andre typer af private legepladser med offentlig adgang 
Det påhviler ejere af private legepladser herunder, campingpladser osv. med tilknyttede 
legepladser, at sørge for, at legepladserne holdes i forsvarlig stand. Det vil imidlertid 
ligeledes være sådan, at opsynspligten med børnene og dermed deres sikkerhed på 
private legepladser er placeret hos barnets forældre eller den person, der tager vare på 
barnet. 
 
3. Uddannelsesordninger og certificering af legepladser 
Der eksisterer ikke lovkrav om certificering af legepladser. Der findes imidlertid 
organisationer, der certificerer legepladser og uddanner legepladsinspektører. En 
legepladsinspektion kan danne grundlag for en renovering af legepladsen. 
 
3.1 Uddannelse af legepladsinspektører  
Legepladsinspektører er uddannede kontrollanter, der kan bestilles til at udføre 
kontrolbesøg og inspicering af legepladser. Der eksisterer i dag forskellige 



 12

virksomheder/organisationer, som har specialiseret sig i at uddanne 
legepladsinspektører.  
 
Legepladsinspektør er ikke en beskyttet titel, og betegnelsen dækker derfor ikke over én 
bestemt uddannelse. Fælles er imidlertid, at alle uddannelser har et udgangspunkt i de 
europæiske standarder for legepladssikkerhed. 
 
I nogle kommuner bliver en medarbejder uddannet til legepladsinspektør, hvorefter 
vedkommende selv underviser relevante medarbejdere i kommunen til at kunne 
inspicere legepladser. På denne baggrund er der således ofte flere personer i 
kommunerne, der er i stand til at varetage en inspektion af legepladser.  
 
3.1.1 Teknologisk Institut 
Teknologisk Institut, der er en akkrediteret test- og certificeringsorganisation, foretager 
personcertificering af legepladsinspektører efter DS/EN 1176 og DS/EN 1177 i 
sikkerhed på legepladser. Inspektionen foretages i henhold til de europæiske standarder 
DS/EN 1176 og DS/EN 1177. Teknologisk Institut udbyder ugekurser, der giver adgang 
til et inspektørcertifikat. Certifikatet giver en uddannelse, der kan bruges til at inspicere 
legepladser over hele landet. Kurset afsluttes med en eksamination, og 
legepladsinspektøren skal efterfølgende indsende inspektionsrapporter til godkendelse. 
Et certifikat som legepladsinspektør fra Teknologisk Institut skal genfornyes en gang 
årligt. Teknologisk Institut oplyser, at de har uddannet 140 legepladsinspektører, men at 
der på nuværende tidspunkt er 89 legepladsinspektører, der har et gældende certifikat. 
Prisen er 15.000 kr. pr. certifikat eksklusiv moms.   
 
3.1.2 European Institute for Risk Management 
European Institute for Risk Management (tidligere IST) afholder ligeledes ugekurser i 
teoretisk og praktisk inspektion af legepladser, hvor kommunale medarbejdere kan blive 
eksaminerede kommunale legepladsinspektører. Uddannelsens formål er at uddanne 
kommunalt ansatte, der skal varetage inspektionen i deres egen kommune og ikke 
inspektioner af eksempelvis legepladser i forskellige kommuner og i private 
boligforeninger m.v. Målgruppen for kurset er derfor personer inden for det kommunale 
system, der allerede har det overordnede tilsyn og ansvar. Det er ikke en ordning, der 
skal genfornyes. Formålet med kurset er at give viden om vedligeholdelsen af 
(amts)kommunale legepladser. Kurset tager udgangspunkt i de europæiske standarder 
DS/EN 1176 og 1177. Kurset har eksisteret i cirka et år, og der er p.t. uddannet 40 
eksaminerede kommunale legepladsinspektører. Prisen for at deltage i kurset er cirka 
5500 kroner pr. person.  
 
European Institute for Risk Management har endvidere dagkurser i forebyggelse af 
børneulykker, der blandt andet henvender sig til  institutionsledere, pædagoger og 
medarbejdere tilknyttet skole og dagtilbud. Kurset gennemgår regler om 
legepladsudstyr samt en teoretisk og en praktisk gennemgang af, hvorledes 
legepladsudstyr skal vedligeholdes. Kurset har til formål at sætte personalet i stand til at 
foretage det daglige sikkerhedstjek af legepladser.  
 



 13

3.1.3 Dansk Standard 
Dansk Standard udbyder et diplom kursus for legepladsinspektører. Diplomkurset er et 
ugekursus der bygger på de europæiske standarder og den danske standard for 
naturlegepladser DS 1500. Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, 
grundejerforeninger, boligselskaber, campingforbund osv. Kurset afsluttes med en 
eksamination og efterfølgende fremsendelse af en inspektionsrapport til godkendelse. 
Diplomet gælder indtil standarderne for legepladser foreligger i en revideret udgave. 
Prisen for deltagelse i kurset er 14.000 kr. eksklusiv moms. Kursusmaterialet er DS 
Håndbog 121. 
   
3.1.4 TÜV 
TÜV, der er en akkrediteret test- og certificeringsorganisation, udbyder certificerings- 
og gencertificeringskurser. TÜVs kursusdeltagere er fortrinsvis leverandører af 
legepladsredskaber, der ønsker at tilbyde kontrol som en service til deres kunder, men 
også landskabsarkitekter, kommuner og boligforeninger deltager i kurset. Kurset er et 
ugekursus med 8-12 deltagere, der bygger på de europæiske standarder. Kurset giver 
adgang til et certifikat, der kan benyttes til at inspicere legepladser over hele landet. 
Kurset afsluttes med en eksamination, og legepladsinspektøren skal efterfølgende 
indsende to rapporter til godkendelse. Certifikatet gælder i et år og skal derefter fornyes 
ved et gencertificeringskursus, hvor der igen testes og afleveres to rapporter. 
Kursusmaterialet er DS Håndbog 121. Prisen for deltagelse i kurset er ca. 15.000 kr. 
inklusiv moms. 
 
3.2 Certificering af legepladser 
Det er frivilligt, hvorvidt man som ejer af en legeplads vil lade sin legeplads certificere. 
Teknologisk Institut certificerer legepladser ved brug af uddannede 
legepladsinspektører. Teknologisk Institut udbyder og gennemfører 
certificeringsopgaver i henhold til de europæiske standarder. Teknologisk Institut 
foretager produktcertificering af legepladsudstyr efter DS/EN 1176, stødabsorberende 
faldunderlag efter DS/EN 1177 samt legepladser efter DS/EN 1176 og DS/EN 1177.  
 
For at opnå certificering af en legeplads skal ansøgeren kunne dokumentere, at 
legepladsen opfylder sikkerhedskravene beskrevet i de europæiske standarder DS/EN 
1176 og DS/EN 1177. Der skal endvidere foreligge en inspektionsrapport fra en af 
Teknologisk Instituts certificerede legepladsinspektører. Legepladsen skal løbende 
kontrolleres og vedligeholdes, og der skal foreligge en logbog for hver legeplads i 
certificeringsperioden. Der skal endvidere forelægge en forudgående aftale med 
Teknologisk Institut eller en af Legepladskontrollen anerkendt legepladsinspektør om 
årlig inspektion af legepladsen. Certifikatet er gældende i et år. Prisen er ikke oplyst. 
 
4. Status over legepladser i Danmark 
Det er umiddelbart vanskeligt at få et samlet billede over de danske legepladsers 
sikkerhedsmæssige stand. Det er på den baggrund også svært at få et overblik over, hvor 
problemerne er størst. Der findes imidlertid statistiske opgørelser over skadestuebesøg i 
forbindelse med leg på legepladser samt opgørelser over antal ulykker tilknyttet 
legeredskaber, der kan give et fingerpeg om problemets omfang.  
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Tallene fremkommer på baggrund af detaljeret registrering på fem skadestuer i 
Danmark. Tallene er derefter omregnet til hele Danmark og afrundet. Alle tal bør 
betragtes i forhold til det stigende børnetal, fra 959.000 i 1998 til 1.014.000 i år 2003 1. 
 
Antal skadestuebesøg i forbindelse med ulykker på legepladser i boligområder, 
institutioner og parker, herunder forlystelsesparker: 
  

 2000: 13.400 
 2001: 14.900 
 2002: 15.300 
 2003: 13.700 

  
Der er altså en stigning fra 2000-2002, og et fald fra 2002 til 2003. Stigningen fra 2000 
til 2002 kan for en betydelig dels vedkommende skyldes bedre kodning, f.eks. om en 
ulykke er sket på en legeplads i en institution eller blot i institutionen. Næsten hele 
stigningen er registreret på én af skadestuerne. Statens Institut for Folkesundhed 
vurderer på den baggrund, at der ikke er tale om en reel stigning i perioden, men et stort 
set konstant niveau, når der tages højde for udviklingen i børnetallet. 
 
Legepladsulykker er forskelligartede, og omfatter ifølge Statens Institut for 
Folkesundhed bl.a. snublen, bistik, spark, sand i øjet, fald fra gynger, forvridninger og 
meget andet. En opgørelse over ulykker på legepladser, hvor der er legeredskaber 
involveret viser, at der i perioden fra 2002 til 2003 er sket et fald i antallet af ulykker.  
 
Antal ulykker med legeredskaber: 

 
 2000: 4.600 
 2001: 4.700 
 2002: 4.900 
 2003: 4.400 

  
At der ved en ulykke er et legepladsredskab involveret, er ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at der er fejl ved legepladsredskabet. Kun en nærmere analyse af de 
enkelte tilfælde vil kunne belyse dette. (kilde: Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - 
Bjarne Laursen). 
  
5. Notat fra KL om - Kommunale erfaringer med 
legepladssikkerhed  
Ifølge KL er mange kommuner i gang med at gennemgå legepladserne - dette gør sig 
også gældende for mange af de mindre kommuner, som enten bestiller eksterne firmaer 
eller anvender nabokommuners inspektører. En undersøgelse fra KL i sommeren 2003 
viser, at der på daværende tidspunkt var over 90 % af kommunerne, der deltog i 
undersøgelsen, som var i gang med eller skulle i gang med at følge op på området (98 
kommuner deltog i undersøgelsen). Opmærksomheden kan således siges at være rettet i 
den rigtige retning, men det er ikke lige synligt i alle kommuner. 
 
                                                 
1 Kilde Statens Institut for Folkesundhed 
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De største problemer som kommunerne ifølge KL møder i deres arbejde med 
sikkerheden er gamle udtjente redskaber, selvbyg med alvorlige fejl i forhold til de 
gældende standarder, manglende vedligeholdelse herunder råd, manglende etablering af 
faldunderlag. Herudover har mange legepladser, der inspiceres hovedklemfælder og 
snorefang (kilde: KL). 
 
Kommunerne oplever, at grundejerforeningerne ikke har haft stor opmærksomhed på 
legepladssikkerhed, men at det så småt er på vej. De større boligselskaber har i en 
årrække været opmærksomme på sikkerheden, men her er der imidlertid fortsat et 
problem med hensyn til manglende vedligeholdelse. Derudover er der også legepladser 
ved f.eks. idrætsforeningernes klubhuse, kolonihaveforeningerne, hvor 
opmærksomheden på sikkerheden ikke er særlig stor. 
 
I følgende afsnit beskrives tre kommuners erfaringer med sikkerhed på legepladser. 
Efterfølgende beskrives erfaringer fra en konkret boligforening.    
 
5.1 Gentofte Kommune 
I Gentofte Kommune er der 15 offentlige legepladser beliggende i parker og 
naturområder. Gentofte Kommune har én uddannet legepladsinspektør i Park- & 
Vejafdelingen, der en gang årligt inspicerer alle kommunens legepladser under Vej og 
Park. 
 
Gentofte Kommune har 80 legepladser i dagtilbud.  
 
5.1.1 Kontrol og vedligeholdelse 
Gartneren, der varetager parker og naturområder, kontrollerer hver uge legepladserne 
inden for kommunens område. Dette med henblik på at få udbedret synlige skader 
(udstikkende søm, løse gynger osv.) og hærværk. En gang årligt inspiceres alle 
legepladser under Park- og Vejafdelingen i kommunen ud fra de anbefalede Europæiske 
standarder.   
 
Gentofte Kommune renoverer hvert år to offentlige legepladser på baggrund af en 
samlet plan for belægninger, faldunderlag, legeredskaber osv. Kommunen foretager 
endvidere løbende forbedringer på legepladser tilknyttet Park- og Vejafdelingen ud fra 
gartnerens eftersyn.  
 
I Gentofte Kommune har man fravalgt den årlige inspektion på legepladser tilknyttet 
dagtilbud til fordel for en inspektion hver fjerde år. Denne inspektion foretages af en 
landskabsarkitekt, der ser på de sikkerhedsmæssige problemstillinger, men ligeledes på 
kvaliteten af legepladsen ud fra udfordringsmæssige og læringsmæssige overvejelser. 
Den daglige og kvartalsvis inspektion af legepladser tilknyttet dagtilbud varetages af 
pædagogerne i de enkelte dagtilbud. 
 
På baggrund af inspektionsrapporten hver fjerde år foretages en subjektiv 
risikovurdering, hvor der vurderes, hvilke forhold der skal bringes i orden med 
øjeblikkelig virkning og hvilke, der ud fra betragtninger om hensigtsmæssighed, ikke 
skal ordnes. Risikovurderingen foretages med udgangspunkt i, hvorvidt kommunen 
finder, at standardernes anbefalinger er hensigtsmæssige i forhold til et specifikt 
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redskab. Kommunen oplyser, at hovedklemfælder, anoraksnørefælder, fald over en 
meter uden faldunderlag samt råd, slitage søm osv. er forhold, der øjeblikkeligt bringes i 
orden.  
 
Gentofte Kommune renoverer desuden 2-3 legepladser tilknyttet dagtilbud ud fra en 
samlet vurdering af legepladsernes kvalitet. Gentofte Kommune giver årligt tilskud til 
enkelte sikkerhedsmæssige og kvalitative forbedringer på ca. 25 institutioner og 
skoler/fritidstilbud på baggrund af ansøgninger fra institutionerne og skolerne. 
 
Samtlige ledere af daginstitutioner og skoler/fritidsordninger har med to års mellemrum 
fået tilbudt et en dags kursus i sikkerhed afholdt af bl.a. Teknologisk Institut og 
konsulentfirmaer. 
 
 
5.1.2 Offentlighed 
Kommunens retningslinjer og procedurer for legepladser under Park- og Vejafdelingen 
er tilgængelige på kommunens hjemmeside. 
 
5.2 Herning Kommune 
I Herning Kommune har de indført, at der i forbindelse med ansøgning om 
byggetilladelse til etablering af legeplads, står i byggetilladelsen at legepladsen skal 
godkendes af en af Herning Kommunes certificerede legepladsinspektører, før der kan 
gives ibrugtagningstilladelse. Byggesagen kommer også til udtalelse hos 
legepladsinspektørerne, inden der gives byggetilladelse. Ved spørgsmål til ansøgningen 
kontaktes ansøgeren, og kommunen rådgiver for på den måde at undgå, at der opstilles 
redskaber, der ikke overholder de europæiske standarder. 
 
Ansøgeren betaler normalt et byggesagsgebyr - udgiften til legepladsinspektøren 
afholdes af forvaltningen. 
 
5.2.1 Kontrol og vedligeholdelse 
Herning Kommune har 3 certificerede legepladsinspektører, to med certifikat fra 
Teknologisk Institut og en med certifikat fra TÜV. Legepladsinspektørerne varetager 
kontrollen af kommunens legepladser. 
 
Kommunen foretager risikovurderinger af legepladserne ved inspektioner og arbejder 
med følgende prioriteringsrækkefølge på problemer ved legepladser: 
 
1. Hoved- og halsklemfælder. 
2. Snorefang på rutschebaner, hustage og brandmandsstænger. 
3. Spidse vinkler, der kan fange halstørklæder og snore. 
4. Fingerfælder, hvor disse er mere end 120 cm over terræn eller på steder, hvor barnet 
rutscher, gynger eller foretager lignende bevægelser 
5. Manglende sideafskærmninger og faldværn. 
6. Manglende faldunderlag under gynger. 
7. Manglende faldunderlag generelt. 
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Inspektørerne har endvidere afholdt ’kurser’ for pedeller, dagplejer og 
daginstitutionspersonale, så disse er i stand til at foretage rutinemæssig visuel 
inspektion og driftsinspektion. Derudover anvendes legepladsinspektørerne som 
sparring for disse i arbejdet med sikkerheden på legepladserne. 
 
5.2.2 Offentlighed 
Herning Kommune har på hjemmesiden billeder af alle offentligt tilgængelige 
legepladser og legepladsredskaber. På hjemmesiden kan borgere desuden se, hvilken 
’model’ legeredskabet er og hvornår, det er opført.  
 
På hjemmesiden er der yderligere en beskrivelse af de europæiske standarder med 
skemaer, der kan benyttes til registrering af ulykker og ved kontrol. Beskrivelsen er 
henvendt til private boligforeninger, dagtilbud osv. i kommunen til brug ved den 
daglige og kvartalsvise kontrol, som standarderne anbefaler.  
 
5.3 Silkeborg  Kommune 
Silkeborg Kommune har 32 offentligt tilgængelige legepladser under Fritids- og 
Kulturafdelingen.  
 
Silkeborg Kommune giver årligt alle institutioner i kommunen information om, at 
ændringer på legepladsen skal byggesagsbehandles. 
 
Kommunen har til brug ved byggesagsbehandling og som oplysning til ansøgere 
udarbejdet en oversigt over, hvad der kræver byggetilladelse indenfor 
legepladsredskaber 
 
5.3.1 Kontrol og vedligeholdelse 
Vedligeholdelsen foretages af Teknisk Afdeling i kommunen. Der er årligt inspektion 
på alle offentlige legepladser både under Vej & Park samt på offentlige institutioner. 
Ved inspektionerne forsøger kommunen at gå i dialog med den legepladsansvarlige på 
stedet. Der udarbejdes efterfølgende en vedligeholdelsesplan for legepladserne samt et 
notatark med ”gode råd” til den legepladsansvarlige på stedet. 
 
De offentlige legepladser bliver yderligere tjekket løbende af entreprenører.  
 
5.3.1 Offentlighed og information 
Silkeborg Kommune har på deres hjemmeside billeder af alle legepladser med 
beskrivelser af de redskaber, der findes på legepladsen. Kommunen har endvidere 
annoncering på hjemmesiden om ekspertise og rådgivning til legepladsejere, hvorved 
der kan gøres opmærksom på forsikring og ansvar. 
 
Der er endvidere udarbejdet materiale om generel sikkerhed på legepladser, hvor de 
væsentlige legepladsredskaber er nævnt. 
 
Der er således allerede i flere af kommunerne etableret rutiner for legepladssikkerhed. 
Der er endvidere en række andre kommuner ud over de nævnte, der benytter deres 
hjemmeside til information om legepladsers stand, europæiske standarder, etablering af 
legepladser m.v. 
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6. Erfaringer fra boligforeninger med tilknyttede legepladser  
I følgende afsnit vil erfaringer med håndtering af legepladssikkerhed i boligforeninger 
blive gennemgået.  
 
6.1 Boligforeningen Lejerbo 
Lejerbo har i forbindelse med indførelsen af de europæiske standarder struktureret 
arbejdet omkring sikkerhed på legepladserne. Der er på denne baggrund udarbejdet en 
legepladshåndbog, som ejendomsfunktionærerne skal følge i deres håndtering af 
sikkerheden på legepladserne. Håndbogen indeholder retningslinjer og procedurer for 
systematiseret kontrol, vedligeholdelse, ansvarsplacering osv. af legepladser under 
Lejerbo. Håndbogen følger de europæiske standarders anbefalinger. 
 
6.1.1 Vedligeholdelse og kontrol 
Lejerbos personale bliver gennem afholdelse af kurser i foreningerne kvalificeret til at 
varetage opgaver i forhold til kontrol og vedligeholdelse af legepladser. 
 
Håndbogen indeholder uddrag af de europæiske standarder for inspektion og 
vedligeholdelse. Det beskrives, hvorledes de to former for inspektion jf. de europæiske 
standarder, skal udføres af Lejerbos personale, og hvad inspektionen skal omfatte. De to 
former for inspektion er den rutinemæssige visuelle inspektion og den kvartalsvis 
driftsinspektion.  
Lejerbo opfordrer til, at der føres logbog for hver legeplads efter endt inspektion. 
 
Den rutinemæssige vedligeholdelse er ligeledes beskrevet i Lejerbos håndbog. Lejerbos 
personale skal udbedre skader på legepladser hver fjerde måned. Hvis skaderne ikke kan 
udføres af personalet henvises til producenten.  
 
Der skal ligeledes føres logbog over vedligeholdelsen af legepladserne. 
 
Den årlige hovedinspektion af Lejerbos legepladser udføres af et legepladsfirma. Denne 
inspektion registreres ligeledes i håndbogen. Der er endvidere procedurer for 
registrering af uheld på legepladserne.  
 
6.1.2 Offentlighed 
Lejerbo har en hjemmeside www.Lejerbo.dk, hvor håndbogen kan findes, således at 
beboerne kan se, hvilke retningslinjer foreningen følger i forhold til legepladssikkerhed. 
 
6.2 Grundejerforeninger 
Det har desværre ikke været muligt at få kendskab til status for legepladssikkerhed i 
grundejerforeninger. 
 
7. Forslag til modeller til forbedret sikkerhed på legepladser  
Det er i arbejdsgruppen blevet drøftet, hvorledes der kan sikres en bedre vedligeholdelse 
af landets legepladser med offentlig adgang samt hvorledes, legepladserne kan gøres 
mere sikre for børnene. Det har indgået i drøftelserne, hvordan modellerne kan sikre, at 
kommuner, boligforeninger og andre ejere af legepladser med offentlig adgang kan 
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blive mere bevidste om deres ansvar og forpligtelser i forbindelse med opsætning og 
vedligeholdelse af sådanne legepladser.  
 
En model med henblik på at skabe øget sikkerhed på legepladser kan udformes på 
forskellige måder, ligesom den kan udformes som en henholdsvis obligatorisk eller 
frivillig ordning. Der findes  en række  styringsredskaber, som kan anvendes til at skabe 
øget legepladssikkerhed. Her tænkes bl.a. på oplysning, holdningsændringer, 
kommuneaftale, økonomiske incitamenter, lov og regelændringer m.v. Der eksisterer  
således en række forskellige måder at gennemføre de ønsker, man kan have i forhold til 
at øge legepladssikkerheden.  
 
Nedenstående modeller er alene beskrevet indholdsmæssigt, og der er således ikke taget 
stilling til hvilke styringsredskaber, der skal sikre gennemførelse. Dette betyder, at der 
ikke er taget stilling til, om modellerne skal gennemføres som frivillige eller 
obligatoriske modeller, hvorfor det alene er en indholdsmæssig beskrivelse. Ønskerne 
til styringsværktøj og dermed, hvorvidt man ønsker modellerne som obligatoriske eller 
frivillige vil fremgå af arbejdsgruppens anbefalinger.  
 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har foretaget nogle foreløbige 
beregninger af de økonomiske konsekvenser for det offentlige, som fremgår af de 
enkelte modeller. De økonomiske beregninger tager udgangspunkt i, hvad det vil koste 
at gennemføre den enkelte model på alle legepladser i Danmark, hvor udgangspunktet 
er 60.000 legepladser. Undtaget fra dette er model 7,3, der ikke er beregnet for de 
private boligforeninger og parcelhusforeninger. 
 
7.1 Elevatormodellen 
Denne model er inspireret af den såkaldte ’elevatormodel’, hvor det i den enkelte 
elevator er muligt at se, hvornår den sidst er blevet inspiceret. I forhold til legepladser 
kan modellen udformes således, at legepladsejerne på deres hjemmeside skal registrere, 
hvornår og af hvem legepladsen sidst er inspiceret. Ved at benytte denne model kan 
forældre, pædagoger m.fl. se, hvor ofte legepladsen bliver inspiceret.   
 
Ordningen medfører, at der foretages en registrering af alle kommunens eller 
boligforeningens legepladser, som påføres en datoregistrering, når legepladsen er 
inspiceret. Oversigten skal offentliggøres på en hjemmeside. Hvis legepladsen ikke er 
blevet inspiceret, skal det markeres med en streg på registreringsoversigten.      
 
7.1.1 Fordele og ulemper ved elevatormodellen 
Fordele ved modellen: 

• Denne model skaber synlighed om tilsynet med legepladser – og dermed 
forældre, pædagoger m.fl. større indsigt i tilsynet med legepladser.  

 
Ulemper ved modellen: 

• Inspektionen og offentlighed omkring denne sikrer ikke nødvendigvis, at fejlene 
efterfølgende bliver udbedret. 

 
• Det kan være besværligt for boligforeninger og grundejerforeninger at påføre 

datomærkning og offentliggøre dette, hvis de ikke har en hjemmeside. 
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7.1.2 Økonomiske vurderinger 
Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender anslår, at denne model vil koste ca. 6 
mio. kroner, samt 2. mio. kroner i årlig opdatering. Forudsætningen for beregningen er, 
at der alene er tale om en datomærkning – hvad der reelt er indeholdt i inspektionen er 
ikke defineret.  

 
7.2 Certificering af og kontrolordning med legepladser 
Teknologisk Institut har fremsendt to forslag til certificering og kontrolordning med 
legepladser, hvoraf kontrolordningen også indgår som et element i 
certificeringsmodellen.  
 
7.2.1 Forslag fra Teknologisk Institut - Certificering 
Teknologisk Institut foreslår forbedring af sikkerheden på legepladser gennem 
skærpelse af krav om inspektion og vedligeholdelse i henhold til DS/EN 1176 og 
DS/EN 1177, samt årlig kontrol af denne indsats gennem en tvungen og uvildig 
kontrolordning. Modellen inkl. økonomiske beregninger fremgår af bilag A. 
 
7.2.2 Krav til gennemførelse 
Teknologisk Instituts forslag om certificering vil betyde følgende krav: 
 

• Krav om at byggesagsbehandling skal foregå efter de europæiske standarder 
DS/EN1176 og DS/EN1177.  

 
• Krav om at alle legepladser på sigt er certificeret efter reglerne for certificering. 

 
• Krav om at alle legepladser skal have udarbejdet en hovedinspektion efter 

DS/EN1176 og DS/EN1177 samt de i DS/EN 1176 punkt 6.2 anførte krav om 
rutinemæssig visuel inspektion, driftsinspektion og opfølgende årlig 
hovedinspektion. 

 
• Krav om, at alle legepladser på baggrund af en renoveringsplan skal opfylde 

standarderne i år 2010. 
 

• Krav om, at hovedinspektionerne skal foretages af uvildige certificerede 
legepladsinspektører med gyldigt certifikat (Dette indebærer, at kommunerne og 
de private organisationers egne medarbejdere ikke kan foretage inspektionen). 

 
• Krav om kontrolorganer og årlig kontrol fra disse af inspektioner og 

vedligeholdelse, herunder de under punkt 4 nævnte krav.  
 
Modellen vil formentlig også kræve flere uddannede legepladsinspektører, end der på 
nuværende tidspunkt er til rådighed.  
 
7.2.3 Fordele og ulemper ved en certificeringsmodel 
Fordele ved modellen: 
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• Certificeringsmodellen i Teknologisk Instituts udformning sikrer, at alle 
legepladser vil skulle leve op til de europæiske standarder og dermed opfylde 
samme krav til sikkerhed. 

 
Ulemper ved modellen: 

• Hvis der ikke sker en prioritering af skaderne på legepladsen, kan modellen være 
ensbetydende med, at mange legepladser risikerer at blive lukket eller revet ned 
på grund af manglende økonomisk mulighed for at renovere legepladsen.  

 
• Modellen er økonomisk omkostningskrævende sat i relation til antallet af 

alvorlige ulykker på legepladser.   
 
7.2.4 Økonomiske vurderinger 
De økonomiske konsekvenser af modellen fremgår af bilag A 
 
7.3 Offentlighed omkring legepladspolitik 
Som det også fremgår af eksemplerne fra både kommuner og boligorganisationer, 
arbejdes der i dag  mange steder med offentlighed om legepladspolitik. Der findes 
mange eksempler på, hvad en legepladspolitik kan indeholde, men typisk beskriver den 
legepladsejerens politik i forhold til handleplan for renovering, vedligeholdelse, 
inspektion, personale tilknyttet legepladser, typer af legepladsudstyr, billeder af 
redskaber m.v. Det er således alene en offentlig tilgængelig politik, der både indeholder 
faktuelle ting omkring legepladserne, men også legepladsejernes holdninger til området.  
 
En legepladspolitik kan være med til at sikre forældre, pædagoger m.fl. oplysninger om 
retningslinier for de legepladser, der er tilgængelige for børn. Denne ordning kan bruges 
til både kommuner, boligforeninger m.fl.   
 
7.3.1 Fordele og ulemper ved offentlig legepladspolitik 
Fordele ved modellen: 

Flere kommuner arbejder allerede i dag på at gøre deres hjemmesider mere 
borgerrettede og flere kommuner har, som nævnt, også allerede en legepladspolitik. 
I forlængelse heraf er der formentlig allerede i dag mange steder et ønske fra bl.a. 
forældre om åbenhed omkring legepladspolitik. Denne udvikling der er i gang vil 
sandsynligvis betyde, at det ikke vil være så vanskeligt at opfylde målet om en 
legepladspolitik i kommunerne. 
• Modellen kan kombineres med og udmøntes gennem inspirationsmateriale til 

kommunerne med ”Best Practice” eksempler i forhold til legepladspolitik. 
 

• Gennemsigtighed med legepladspolitik i kommunerne vil formentlig skabe et 
øget fokus på legepladsrenovering m.v. i kommunerne. 

 
Ulemper ved modellen: 

• Der vil formentlig være ejer-, lejer- og andelsforeninger, der ikke har en 
hjemmeside til offentliggørelse. Det vil imidlertid være muligt, at foreninger mv. 
kan offentliggøre en legepladspolitik på opslagstavler i foreningens opgange e.l.  
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7.3.2 Økonomiske vurderinger 
Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender anslår, at denne model vil koste ca. 3,8 
mio. kroner under forudsætning af, at hver kommune udarbejder én samlet 
legepladspolitik. 
 
7.4 Risikovurdering 
En model, der beror på en risikovurdering af legepladsers sikkerhedsmæssige tilstand, 
skal udarbejdes på baggrund af en inspektionsrapport, der tager udgangspunkt i de 
europæiske standarder. Ud fra inspektionsrapporter skal der foretages en vurdering af 
risikoen ved de fejl, som standarderne foreskriver. Der kan på den baggrund foretages et 
fagligt skøn over farligheden af de fejl, som inspektionsrapporten påpeger. Dette kan 
skabe grundlag for en renoveringsplan for legepladsen, hvor fejlenes ’problematik’ 
tages i betragtning. Dette vil imidlertid kræve en opdeling af fejlenes farlighed således, 
at dette kan ligge til grund for renoveringen af legepladsen. 
 
Der skal skabes en fælles platform for risikovurderingerne således, at legepladserne 
bliver vurderet ud fra samme kriterier. På denne baggrund vil det være et krav, at der 
udformes et fælles redskab til udarbejdelsen af risikovurderingen.  
 
7.4.1 Fordele og ulemper ved en risikovurderingsmodel 
Fordele ved modellen: 

• En risikovurdering giver legepladsejerne viden om, hvor de farligste elementer 
ved legepladsen er.   

 
• En risikovurdering kan fungere som et redskab til at sikre, at kommuner og 

private organisationer får kendskab til de alvorligste sikkerhedsmæssige fejl ved 
legepladsen, som de derfor kan prioritere at få udbedret først.  

 
Ulemper ved modellen: 

• En graduering af legepladsens sikkerhedsmæssige tilstand skal have 
udgangspunkt i de europæiske standarder. Det kan være vanskeligt at graduere 
legepladsens sikkerhedsmæssige problemer - og der eksisterer allerede i dag 
forskellige læsninger af standarderne - hvorfor det kan være problematisk at 
finde et fælles udgangspunkt for en opdeling.  

 
7.4.2 Økonomiske vurderinger 
Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender anslår, at denne model isoleret set vil 
koste ca. 48 mio. kroner. Det skal bemærkes, at denne model forudsætter, at 
kommunerne har foretaget en inspektion af legepladsen, idet det ellers ikke vil være 
muligt at foretage en risikovurdering. Beregningerne omfatter alene en risikovurdering 
og ikke den forudgående inspektion.  
 
7.5 Smileyordning 
En smileyordning er ligeledes et redskab, der kan skabe mere offentlighed om 
legepladsers sikkerhedsmæssige tilstand. Smileyordninger benyttes indenfor 
fødevareområdet, hvor eksempelvis bagerbutikker, restauranter m.fl. får tildelt en 
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smiley efter nogle fastlagte kriterier. En smileymodel for legepladser vil indebære at, 
legepladser – afhængig af den sikkerhedsmæssige tilstand – tildeles eksempelvis en 
glad, mindre glad eller sur smiley. Legepladsens sikkerhedsproblemer opdeles i grader 
af farlighed for børnenes sikkerhed efter hvilke, smiley’en tildeles.  
 
Smileyordningen indebærer alene, at der efter en inspektion påsættes en smiley, der 
svarer til den stand, som legepladsen er blevet vurderet til at være i. Hvis en legeplads 
får tildelt en mindre glad smiley, skal der i lighed med fødevareområdet følges op med 
kontrol af, om fejl og mangler ved legepladsen bliver udbedret.  
 
Smileyordningen vil forudsætte, at der på selve legepladsen eller på hjemmesiden bliver 
offentliggjort, hvilken type smiley, legepladsen er blevet tildelt.  
 
7.5.1 Fordele og ulemper ved en smileyordning 
Fordele ved modellen: 

• Forældre, pædagoger m.fl. får indsigt i legepladsens sikkerhedsmæssige tilstand. 
En smileyordning kan således give mulighed for at forældre, pædagoger og 
andre med ansvar og opsynspligt med børnene kan træffe et bevidst valg om, 
hvorvidt de ønsker, at lade børnene lege på legepladsen.  

 
Ulemper ved modellen: 

• En graduering af legepladsens fejl og mangler vil skulle tage udgangspunkt i 
fælles kriterier. Det kan være de europæiske standarder, og som det er i dag, 
findes der forskellig læsning af standarderne, hvilket kan gøre det vanskeligt at 
finde en fælles platform for en opdeling.    

 
• Smileyordningen kræver, at der bliver fulgt op med massiv kontrol i de tilfælde, 

hvor en legeplads får tildelt en mindre glad eller sur-smiley, hvilket kan være 
økonomisk kostbart.  

 
• Sidst men ikke mindst vil det være særdeles problematisk, hvis en legeplads får 

tildelt en sur smiley. En sur smiley indikerer, at legepladsen har alvorlige 
sikkerhedsmæssige fejl, som udgør en risiko for børnene. Man kan derfor 
diskutere, hvorvidt det er realistisk at tildele en legeplads en sur-smiley - eller at 
legepladsen i stedet skal kræves lukket/renoveret.  

 
7.5.2 Økonomiske vurderinger 
Da der har været enighed i arbejdsgruppen om ikke at anbefale denne model, er der ikke 
foretaget yderligere økonomiske beregninger af modellen.  
 
 
7.6 Årlig inspektion af legepladser 
Modellen indeholder en anbefaling om, at legepladsejere udfører én årlig inspektion. 
Inspektionen bør tage udgangspunkt i de europæiske standarders beskrivelser for, 
hvorledes årlige inspektioner kan udføres således, at der skabes et fælles udgangspunkt 
for god praksis for inspektionerne.  
 



 24

7.6.1 Fordele og ulemper ved årlig inspektion 
Fordele ved modellen: 

• Årlig inspektion vil kunne danne grundlag for en renoveringsplan, hvor de 
farligste elementer udbedres først. 

 
• Det vil være en forbedring i forhold til i dag, hvor der er legepladsejere, der 

hellere vil være i uvidenhed om legepladsens fejl. 
 
• Det bliver sværere for legepladsejere at undgå renovering, da de vil være 

bekendt med evt. sikkerhedsmæssige risici ved legepladserne. 
 
• Erstatningsansvaret ved ulykker bliver formentlig skærpet, når legepladsejerne 

er bekendte med fejl, der ikke er blevet udbedret. 
 
Ulemper ved modellen: 

• Modellen åbner mulighed for, at legepladsejerne alene vil udføre en årlig 
inspektion og ikke den rutinemæssige daglige kontrol og driftsinspektion af 
legepladserne. Det skal dog bemærkes at der er legepladsejere i dag, der ikke 
udfører kontrol og inspektioner, hvorfor der alligevel vil være en gevinst. 

 
• Legepladser kan blive revet ned som konsekvens af ressourcemangel til at 

renovere legepladsen. Sammenholdt med de eventuelle ulykker som alvorlige 
fejl kan medføre, er det imidlertid bedre, at legepladsredskaber, der indeholder 
alvorlige fejl, bliver revet ned. 

 
7.6.2 Økonomiske vurderinger 
Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender anslår, at denne model vil koste ca. 
61.8 mio. kroner i samlede omkostninger, hvis der skal foretages en årlig inspektion af 
alle legepladser.   
 
 
7.7 Uddannelse af legepladsinspektører 
Til at udføre inspektioner af legepladser med offentlig adgang er det i dag muligt at 
benytte legepladsinspektører med en uddannelse fra eksempelvis et af de tidligere 
nævnte uddannelsessteder. Modellen lægger op til, at der uddannes legepladsinspektører 
således, at der er personale med kompetence til at varetage inspektioner m.v. til 
rådighed.  
 
Modellen om uddannelse af legepladsinspektører lægger op til, at der uddannes 
legepladsinspektører med kompetence til at varetage inspektioner af legepladser med 
offentlig adgang. Modellen er udformet på baggrund af et ønske om at sikre ensartethed 
i uddannelsen af legepladsinspektører og dermed ensartethed i inspektionerne. Modellen 
er endvidere udtryk for et ønske om, at legepladsejerne enten selv uddanner 
legepladsinspektører eller benytter certificerede eksterne legepladsinspektører til at 
foretage inspektionerne. 
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I forbindelse med denne model kan de relevante aktører med kendskab til området, 
danne en netværksgruppe og arbejde for en større ensartethed af de uddannelser, der 
udbydes. 
 
7.7.1 Fordele og ulemper ved uddannelse af legepladsinspektører 

Fordele ved modellen 
• Der vil blive uddannet flere personer, der har kendskab til legepladssikkerhed, 

der dermed kan foretage inspektioner af legepladser med offentlig adgang 
således, at der formentlig vil blive foretaget flere inspektioner af offentligt 
tilgængelige legepladser. 

 
• Uddannelse af legepladsinspektører kan dække et uopfyldt behov. Det skal 

imidlertid bemærkes, at der ikke umiddelbart er grundlag for at mene, at der i 
dag ikke er kvalificeret personale til at foretage inspektioner i kommunerne, men 
dette kan dog være tilfældet i private boligforeninger og parcelhusforeninger.  

 
• Kvaliteten og indholdet af legepladsinspektørernes uddannelse kan blive mere 

ensartet. 
 
Ulemper ved modellen 

• Der er mange, der allerede i dag kan varetage en inspektionsopgave, idet de har 
modtaget undervisning af en medarbejder, der tidligere har deltaget i et kursus. 

 
• Legepladssikkerheden øges ikke nødvendigvis alene fordi, der uddannes flere 

inspektører. 
 
7.7.2 Økonomiske vurderinger 
En uddannelse som legepladsinspektør hos et akkrediteret test og certificeringsorgan 
koster, som nævnt tidligere i oplægget, ca.15000 kr. pr. person. En billigere løsning hos 
eksempelvis European Risk Management koster ca. 5500 kr. pr. person.  
 
7.8 Oplysning og inspirationsmateriale 
Drøftelser i arbejdsgruppen har tydeliggjort, at mange legepladsejere ikke har det 
fornødne kendskab til gældende lovgivning på området. Modellen lægger på denne 
baggrund op til udarbejdelse af pjecer og inspirationsmateriale  til legepladsejere, som 
sætter fokus på gældende regler i forhold til vedligeholdelse, opsætning, 
erstatningsansvar af legeredskaber samt forældres opsynspligt mv.  
 
7.8.1 Fordele og ulemper ved oplysning og inspirationsmateriale 
Fordele ved modellen 

• Der er tilsyneladende mangel på information omkring regler m.v. for 
legepladser. Pjecer og inspirationsmateriale vil på den baggrund øge  
legepladsejerne opmærksomhed på deres forpligtelser i relation til legepladser 
og legeredskaber. 

 
• Information og oplysning er med til at ændre holdninger og dermed adfærd. 
 



 26

• Oplysning  kan  være et godt redskab, hvis det blandt andet er på grund af 
legepladsejernes manglende viden om gældende regler og standarder , at der 
handles. 

 
Ulemper ved modellen 

• Der er ingen garanti for, at pjecer og inspirationsmateriale bliver læst og dermed 
øger kendskabet til gældende regler.  

 
7.8.2 Økonomiske vurderinger 
Der er ikke foretaget økonomiske beregninger af modellen. 
 
7.9 Model fra Dansk Standard (DS)  
Formålet er at få opstillet en model, der varigt nedsætter antallet af ulykker på 
legepladser, hvor børn er indblandet. 
 
Modellen kan tage udgangspunkt i 
 
- DS/EN 1176-7 Legepladsudstyr – Del 7: Vejledning til brug ved installation, 
inspektion, vedligeholdelse og drift 
og 
- DS/EN 9001:2000 Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav 
 
med henblik på evt. udarbejdelse af en DS-ledelsesstandard til styring af sikkerheden på 
legepladser. 
 
Modellen kan være DS-standarden for HACCP, DS 3027 Styring af fødevaresikkerhed 
efter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Krav til ledelsessystem 
for fødevarevirksomheder og deres leverandører. 
 
DS 3027 beskriver krav til et ledelsessystem til styring af fødevaresikkerhed. 
Virksomheden definerer, hvilke områder dette gælder for. Standarden er udarbejdet til 
brug for fødevarevirksomheder og deres leverandører i hele fødevarekæden. Standarden 
kan anvendes af enhver virksomhed, som ønsker at oprette og vedligeholde et HACCP-
styringssystem med henblik på demonstration af fødevaresikkerhed og på evt. at søge 
certificering af HACCP-styringssystemet. Denne standard vil kunne ændres så den 
tilpasses legepladsområdet. 
 
Ledelsesstandarden foreslås udarbejdet med krav om, 
• at der udføres inspektion og vedligeholdelse iht DS/EN 1176-7; 
• at der udføres "intern audit = egen gennemgang af sikkerheden" på vegne af 

legepladsejeren; 
• at den årlige hovedinspektion (nævnt i DS/EN 1176-7) gennemføres af en person, 

der har gennemgået et kompetencegivende kursus som legepladsinspektør; [prisen 
vil afhænge af den enkelte inspektør og dennes ansættelsesforhold.] 

• at der udføres ekstern kontrol med certifikatudstedelse ved starten af en 3-års-
periode. Det betyder, at systemet og dets funktion gennemgås af et godkendt organ 
ved "ekstern audit = ekstern gennemgang af sikkerheden"; [DS' pris herfor 
afhænger af legepladsens størrelse og kompleksitet; men typisk kr. 5000 plus 
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omkostninger til evt. godkendelse af afhjælpende foranstaltninger, såfremt der 
konstateres væsentlige fejl og mangler.] 

• at ekstern gennemgang af sikkerheden gennemføres hvert 3. år af et godkendt organ 
(med specialist), fx godkendt certificeringsorgan, der er anerkendt af myndigheder 
til tredjepartskontrol. [DS' pris herfor afhænger af legepladsens størrelse og 
kompleksitet; men typisk kr. 5000 plus omkostninger til evt. godkendelse af 
afhjælpende foranstaltninger, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler.] 

 
Ledelsesstandarden bør endvidere kræve, at det enkelte legepladsredskab skal være 
godkendt efter de eksisterende Danske Standarder DS/EN 1176 - og hvor det er relevant 
DS 1500 - og DS/EN 1177. Dansk Standard har en produktcertificeringsordning for 
legepladsredskaber og -underlag, men for legepladsejerne vil omkostningerne på 
legepladsredskaber ifølge Dansk Standard ikke stige betydeligt.   
 
Ordningen vil, ifølge Dansk Standard, være egnet til implementering ved lovgivning. 
Det antages, at kun ganske få vil benytte ordningen, hvis den alene er frivillig.  
 
Det anbefales desuden, at der udarbejdes en pjece, der beskriver ansvar i relation til 
ulykker, der opstår som følge af manglende sikkerhed på legepladsen.  
 
Der kan endvidere med fordel udarbejdes en pjece/guide til 
forældre/børneinstitutioner/pædagoger/dagplejere, således uheld kan forebygges, fx i 
forbindelse med uhensigtsmæssig påklædning ved leg på legepladser.  
 
7.9.1 Økonomiske vurderinger 
Udarbejdelse af en Dansk Standard tager ca. 1 – 1½ år. Udarbejdelse af en standard 
kræver deltagelse fra en række interessenter, som selv finansierer deres omkostninger. 
Ifølge Dansk Standard  er prisen for en Dansk Standard kr. 130.000. 
 
Såfremt et resultat skal foreligge hurtigere, vil DS kunne tilbyde at udarbejde en 
tilsvarende ledelsesmodel i form af publikationstypen DS-Information, som DS selv 
udarbejder på basis af ovennævnte grundlag. Prisen for en DS-Information er kr. 
95.000. 
 
Udarbejdelse af pjece der beskriver ansvar: DS' pris: kr. 65.000 for 3000 eksemplarer. 
 
Udarbejdelse af pjece til forældre/institution m.v. DS' pris: kr. 95.000, hvis den 
udarbejdes af DS' udvalg og kr. 75.000, hvis den udarbejdes af en konsulent for 3000 
eksemplarer. 
 
8. Arbejdsgruppens drøftelser - opsamling 
Der har været enighed i arbejdsgruppen om, at det er centralt for børns udvikling og leg, 
at der er udfoldelsesmuligheder både i nærheden af hjemmet, i institutioner, skoler m.v.  
Udgangspunktet har derfor været at forbedre sikkerheden på landets legepladser med 
offentlig adgang. Dette skal gøres gennem en ordning, der sikrer, at legepladser ikke 
bliver revet ned, da arbejdsgruppen mener, at det er ønskværdigt med så mange 
legepladser til børn som muligt samtidig med, at der ikke gås på kompromis med 
sikkerheden.   
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8.1 Legepladserne – materiale og stand 
Arbejdsgruppen har som udgangspunkt beskæftiget sig med alle legepladser med 
offentlig adgang  – dvs. legepladser uden for private haver - dog undtaget legepladser, 
som benyttes i tilknytning til dagpleje. De ansvarlige ejere af legepladserne er derfor 
både offentlige myndigheder, boligforeninger, grundejerforeninger m.v.  
 
Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at få en fuldstændig status over den 
aktuelle stand af de private og offentlige legepladser, der er omfattet af arbejdsgruppens 
arbejde. Det vil være muligt at få en generel status, men det vil kræve en betydelig 
ressourceanvendelse at få et sådan overblik. Arbejdsgruppen har imidlertid dels ikke 
haft kompetence til at igangsætte en sådan afdækning og har i øvrigt fundet det mere 
vigtigt, at kræfterne sættes ind på rent faktisk at forbedre sikkerheden.  
 
Spørgsmål om legepladssikkerhed har været genstand for debat og dialog mellem de 
involverede parter gennem en årrække. Der er på grund af fokus på legepladssikkerhed 
udviklet adskilligt inspirationsmateriale, hjemmesider, pjecer m.v. Arbejdsgruppen må 
imidlertid konstatere, at materialet ikke altid er kendt af legepladsejerne, ligesom der 
har været behov for lettilgængelig god praksis for gennemgang af legepladser for 
dagligt ansvarlige, herunder viceværter, daginstitutionsledere m.v. 
 
Arbejdsgruppen har i sine drøftelser primært haft fokus på, hvilke tiltag der kunne give 
den bedste sikkerhed for børnene og hvordan, der kunne skabes den bedste sikkerhed 
for pengene. Det er udgangspunktet, at det ikke er muligt at tale om 100 % sikre 
legepladser, da alle ulykker ikke kan afværges. Dette hænger sammen med, at mange 
ulykker på legepladser er ulykker, der ikke kan afværges selv med en meget høj 
sikkerhedsstandard. Af denne årsag er der ligeledes enighed i arbejdsgruppen om, at der 
skal findes en løsning, hvor man får mest muligt for pengene således, at udgifterne står 
mål med den øgede sikkerhed, man får. 
 
8.2 Ansvar for legepladser 
Arbejdsgruppen finder det utvivlsomt, hvem der har ansvaret for sikkerheden på 
legepladserne. Det er ejerne, der er ansvarlige for, at legepladserne er sikre. I offentlige 
institutioner er det den (amts)kommunale myndighed, der har ansvaret for den generelle 
sikkerhed, og det daglige ansvar er placeret hos institutionslederen. I private foreninger 
og institutioner er det bestyrelsen for den pågældende enhed.  
 
8.3 Tilsyn & vedligeholdelse 
Kommunalbestyrelsen har en generel tilsynsforpligtelse i forhold til alle kommunale 
legepladser samt legepladser, der ligger ved institutioner med offentlige tilskud -
herunder også dagplejeres legepladser. Der er ikke centrale regler for, hvordan denne 
tilsynsforpligtelse skal opfyldes. Kommunerne har endvidere forskellig praksis for, 
hvordan og i hvilket omfang den offentliggør sin praksis for tilsyn og vedligeholdelse 
med legepladser. Mange kommuner har imidlertid retningslinjer for dette, og det er 
arbejdsgruppens opfattelse, at området har stigende kommunal bevågenhed.  
 
Der er som tidligere beskrevet allerede en klar vedligeholdelsespligt for alle legepladser 
samt en tilsynsforpligtelse med kommunale legepladser i lovgivningen. Arbejdsgruppen 
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har drøftet, om det er muligt og ønskværdigt at udarbejde yderligere lovkrav for tilsyn 
og vedligeholdelse. 
 
Der er ikke enighed herom i arbejdsgruppen. Der henvises i den forbindelse til kapitel 9, 
hvor arbejdsgruppens anbefalinger fremgår.    
 
Der er imidlertid enighed i arbejdsgruppen om, at det er vigtigt, at der foretages 
inspektioner og, at legepladsejerne følger op og handler på baggrund af inspektionerne.   
 
Uanset, om det ud fra en ideel betragtning vil være ønskværdigt med en fuldstændig 
gennemgang og renovering af alle legepladser, er arbejdsgruppen enige om, at dette 
ikke er muligt indenfor et kortvarigt perspektiv. Arbejdsgruppen lægger bl.a. 
oplysninger om de økonomiske konsekvenser ved dette til grund.  
 
8.4 De europæiske standarder 
Der har været drøftelser om de europæiske standarder i arbejdsgruppen, herunder 
muligheden for at gøre dem lovpligtige. I forbindelse med drøftelserne om standarderne, 
har det været debatteret, hvorledes og hvorvidt standarderne skal fortolkes, herunder 
”hvem” der i givet fald er autoritative organer til at fortolke disse. Dette spørgsmål 
ligger imidlertid  ikke indenfor arbejdsgruppen arbejde, hvorfor arbejdsgruppen ikke vil 
komme med anbefalinger i forhold til dette. Arbejdsgruppen er imidlertid enige om, at 
det afgørende ikke er selve standardens fortolkning, men hvorvidt sikkerheden for 
børnene er god. 
 
8.5 Arbejdsgruppen er enige om følgende: 
 

• At understrege, at uanset hvilke regler, procedurer, renoveringsplaner, tilsyn m.v., 
der gælder, kan ulykker på legepladser ikke fuldstændig undgås.  

 
• At antallet af meget alvorlige ulykker tilsyneladende ikke er stort i forhold til 

antallet af børn, der benytter legepladserne. Men der skal selvfølgelig være 
opmærksomhed på, at alvorlige ulykker naturligvis skal forebygges i det omfang, 
det er muligt. Indsatsen skal imidlertid målrettes til de områder, hvor effekten må 
antages at være størst. 

 
• At kommunerne allerede nu har øget fokus på legepladssikkerhed, og 

arbejdsgruppen opfordrer i denne forbindelse kommunerne til at fastholde dette 
fokus. Kommunerne er en af de vigtigste aktører i forhold til at skabe og bevare 
legepladser. Den øgede information og offentlighed om kommunal praksis er 
derfor et vigtigt instrument for forældre i forhold til trygt at kunne lade deres børn 
lege på de kommunale legepladserne. Arbejdsgruppen anbefaler, at denne 
udvikling fortsættes i kommunerne. 

 
• At en form for smileyordning for legepladser ikke kan anbefales, idet den vil være 

svær at håndtere i praksis både for legepladsejere, men også for forældre m.fl., der 
i praksis skal håndtere informationen om store mangler m.v 

 
• At understrege, at legepladsejere er forpligtet gennem byggeloven til at 
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vedligeholde legepladser, og at legepladsejere på denne baggrund er forpligtede til 
at udbedre fejl, der kan være farlige for børnene.  

 
• At forældre har en opsynspligt med deres barn, når barnet befinder sig på 

legepladser udenfor skolens/institutionens område eller uden for deres åbningstid. 
På trods af dette skal der som udgangspunkt være en tryghed for forældrene i 
forhold til legepladsens sikkerhed, idet det ikke altid er muligt for forældre at 
konstatere farlige forhold og mangler på legepladsen. 

 
9. Anbefalinger til forbedret sikkerhed på legepladser 
Arbejdsgruppens drøftelser har kredset om:  

• Hvordan der rent praktisk kan ske en forbedring af sikkerheden  
• Hvordan man kan undgå en unødvendig lukning af legepladser (arbejdsgruppen 

er enige om, at legepladser der indeholder livsfarlige legeredskaber skal 
udbedres straks)   

• I hvilket omfang en økonomisk vurdering af arbejdsgruppens forslag har skulle 
indgå i arbejdsgruppens anbefalinger.  

 
Arbejdsgruppen er enige om, at det ville være ønskværdigt med: 

• Løbende  inspektioner 
• Løbende tilsyn, opfølgning og vedligeholdelse samt kontrol af alle legepladser 
• Ensartethed i uddannelsen af legepladsinspektører 

 
Arbejdsgruppen er endvidere enige om, at det  - uanset, at der lovgives herom – ikke vil 
være et realistisk mål at nå inden for de nærmeste år.  
 
Arbejdsgruppen er imidlertid ikke enige om hvilke styringsredskaber, der skal benyttes 
for at opnå de bedste resultater i forhold til øget sikkerhed på legepladser. Der er på den 
baggrund udarbejdet forskellige anbefalinger fra arbejdsgruppens medlemmer.  
 
9.1 Anbefalinger fra Forbrugerrådet, BUPL, Teknologisk Institut, 
P.I.L, Dansk Standard, TÜV Danmark og TÜV Product Service 
GmbH  
Denne del af arbejdsgruppen anbefaler, at tiltag til øget sikkerhed på legepladser skal 
ske via lovgivning. På denne måde sikres det, at der stilles samme krav til både 
offentlige og private legepladsejere.  
 
Da lovgivningen henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort anbefaler 
denne del af arbejdsgruppen, at Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender 
indleder drøftelser med Erhvervs- og Byggestyrelsen omkring udarbejdelse af 
lovgivning i relation til følgende anbefalinger:  

 
• At der via  lovgivning fastsættes ens retningslinjer for legepladsinspektører, 

herunder uddannelse, inspektion m.v. 
 
• At der ved lovgivning fastsættes retningslinjer for inspektion og indholdet i 

inspektionen.  
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• At der via lovgivning formuleres en ny bestemmelse for legepladser, som 

indeholder klare retningslinjer - herunder særligt i forhold til 
vedligeholdelsesplaner m.v. 

 
• At der via lovgivning formuleres en indholdsudfyldning af den generelle og 

specifikke tilsynsforpligtelse, som kommunerne har med kommunale 
institutioner. Det skal fremgå af loven, at tilsynet skal foregå i henhold til den 
europæiske standard 1176.  

 
• At det via lovgivning sikres, at legepladsejeres forpligtelse til at tilse legepladser 

- der udspringer af vedligeholdelsespligten i byggeloven - skal foregå i henhold 
til den europæiske standard 1176. 

 
• At der via lovgivning oprettes et kontrolorgan, hvis formål er at kontrollere, at 

kommuner, private og andre legepladsejere foretager inspektioner,  
vedligeholdelse, udarbejder vedligeholdelsesplaner, samt udfører tilsynet i 
henhold til den europæiske standard 1176. 

 
At det via lovgivning sikres, at kommunernes praksis omkring tilsyn og 
vedligeholdelse er offentlig tilgængeligt. 

 
9.2 Anbefalinger fra Sikkerhedsstyrelsen 
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler: 

 
• At der via lovgivning fastsættes ens retningslinjer for legepladsinspektører, 

herunder uddannelse, inspektion m.v. 
 
• At der via lovgivning fastsættes retningslinjer for årlig inspektion og indholdet i 

inspektionen med henvisning til de europæiske standarder. 
 
9.3 Anbefalinger fra KL, Boligselskabernes Landsforening og 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 
Da der, som beskrevet tidligere i rapporten, allerede eksisterer lovgivning om 
vedligeholdelse, tilsyn, produktsikkerhed m.v. omkring legeredskaber og legepladser, 
mener denne del af arbejdsgruppen ikke, at udarbejdelse af ny lovgivning nødvendigvis 
vil øge legepladssikkerheden og derfor er den rigtige vej at gå.  
 
Herudover er tilsynsforpligtelsen med kommunale institutioner efter serviceloven i sin 
nuværende form en generel tilsynsforpligtelse. Der vil derfor være en lang række af 
andre faktorer, der ligeledes vil skulle specificeres i tilsynet med kommunale 
institutioner, hvis der skabes praksis for at indholdsudfylde tilsynsforpligtelsen i forhold 
til legepladser. Det samme gør sig gældende i forhold til byggelovens 
vedligeholdelsespligt, der også er gældende for alle bygningskonstruktioner efter 
byggeloven. 
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Nye centrale krav om specifikke sikkerhedsmæssige niveauer på legepladser vil 
desuden, som det fremgår af rapportens økonomiske beregninger, være forbundet med  
økonomiske konsekvenser for både private og offentlige legepladsejere, som denne del 
af arbejdsgruppen ikke mener står mål med den øgede sikkerhed, som der opnås.    
 
Da lovgivning om tilsyn, vedligeholdelse m.v. desuden vil være meget vanskelig at 
udforme og kontrollere, kan denne del af arbejdsgruppen således ikke anbefale nye 
lovgivningsmæssige krav om tilsyn, vedligeholdelse mv.   
 
Denne del af arbejdsgruppen  er således af den opfattelse, at der skal anvendes andre 
styringsværktøjer for at øge sikkerheden på legepladser. På denne baggrund anbefaler 
denne del af arbejdsgruppen: 
 

• At der opfordres til en årlig inspektion på alle legepladser, som kan danne 
baggrund for udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan. En årlig gennemgang af 
legepladser samt udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan vil dels sikre, at 
legepladsejere bliver bekendt med de evt. fejl og mangler, der findes på 
legepladserne dels sikre, at legepladsejerne får overblik over, hvor de alvorligste 
fejl og mangler ved legepladsen er, så disse kan udbedres først.  

 
• At der opfordres til offentliggørelse af kommunal legepladspolitik herunder 

tilsyn og vedligeholdelse. Erfaring med offentlighed fra andre områder viser, at 
dette ofte skaber et øget fokus på området, som medvirker til at sætte området på 
den politiske dagsorden.  

 
• At der udarbejdes pjecer og inspirationsmateriale til legepladsejere om gældende 

lovgivning, ansvar, legepladssikkerhed m.v. Dette bl.a. set i lyset af, at mange 
kommuner har problemer med, at legepladser opføres uden forudgående 
godkendelse på grund af manglende viden om lovgivningen på området. 

 
• Arbejdsgruppen har konstateret, at regeringen vil afsætte to milliarder til kvalitet 

i dagtilbud herunder de fysiske rammer. Denne del af arbejdsgruppen vil derfor 
pege på det ønskværdige i, at en del af pengene anvendes på initiativer til 
forbedring af sikkerheden på legepladser.  

 
 
9.4 Anbefalinger fra Parcelhusejernes Landsforening 
Parcelhusejernes Landsforening anbefaler: 

 
• At der vil kunne opnås det bedste resultat gennem informationsspredning frem 

for lovgivning, der baserer sig på de europæiske standarder. De væsentligste 
punkter i en informationskampagne skal være risikofremmende faktorer på 
legepladsen, bevidstgørelse om erstatningsansvar, tydeliggørelse af forældres 
opsynspligt samt grundlæggende inspektionsplan for legepladser. Gennem dette 
vil man kunne sikre et for alle parter acceptabelt sikkerhedsniveau. 

 
• At der opfordres til, at private legepladsejere tegner en ansvarsforsikring. 
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Bilag A 
 
Model for øget legepladssikkerhed – forslag fra Teknologisk Institut 
Målet kunne være en certificering af legepladserne, som beskrevet i Teknologisk 
Instituts certificeringsbestemmelser (se certificeringsbestemmelserne på 
www.legepladskontrollen.dk), men realistisk set er der lange udsigter til, at alle danske 
legepladser opfylder kravene i de europæiske standarder på tilfredsstillende vis. 
 
En certificeringsordning for eksisterende legepladser kan eventuelt tilbydes på et lavere 
niveau i forhold til DS/EN 1176 og DS/EN 1177 ved at tilbyde certificering af 
legepladser, som eksempelvis har bortelimineret alle livsfarlige og farlige 
konstruktionsdele fra legepladsen. Indtil der foreligger et veldokumenteret grundlag for 
sådanne vurderinger, foreslår Teknologisk Institut, at en skærpelse af krav om 
inspektion og vedligeholdelse af legepladser suppleres med en kontrolordning som 
beskrevet nedenfor: 
 
1. Alle nyetablerede legepladser samt væsentlige ændringer og istandsættelser på 
eksisterende legepladser efter 1995 skal byggesagsbehandles. Det foreslås yderligere, at 
byggesagsbehandlingen foretages efter de europæiske standarder DS/EN 1176 og 
DS/EN 11772 samt at grundlaget for byggesagsbehandlingens ibrugtagningstilladelse er 
en fejlfri inspektionsrapport udarbejdet af en certificeret legepladsinspektør. 

 
2. Alle legepladser skal have udarbejdet en hovedinspektion med tilhørende 
inspektionsrapport, som beskriver legepladsens øjeblikkelige sikkerhedstilstand set i 
relation til de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, samt skal tillige 
opfylde de i DS/EN 1176-7, punkt 6.2 anførte krav vedr. rutinemæssig visuel 
inspektion,  driftsinspektion og opfølgende årlig hovedinspektion. 
 
Hovedinspektionsrapporten skal bl.a. danne grundlag for en renoveringsplan, som 
forudsætter, at renovering og opfyldelse af kravene sker løbende - og så komplet 
opfyldelse er sket senest år 2010. 
 
3. Hovedinspektionerne skal udføres af certificerede legepladsinspektører med gyldigt 
certifikat og baseret på bl.a. følgende forudsætninger3: 
’ 

• Legepladsinspektøruddannelsen skal være uvildig og eksempelvis 
svare til den af Teknologisk Institut specificerede uddannelse med 
tilhørende eksamener. 

 
• Legepladscertifikatets vedligeholdelse og fornyelse, skal eksempelvis 

følge den af Teknologisk Institut beskrevne procedure for dette. 
 

                                                 
2 Skærpelse i forhold til i dag, hvor der blot refereres til standarderne  
3 Betingelserne går udelukkende på legepladsinspektørernes faglige baggrund, hvorimod der i takt med 
virkelighedens verden ikke stilles krav om særlig uvildighed; dvs. legepladsinspektørerne kan være ansat 
af en kommune, boligforening, producent etc,   
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• Procedure- og vurderingsgrundlag vurderes, kontrolleres og 
godkendes af et uvildigt ekspertudvalg med repræsentanter for 
Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerrådet og Forbrugerstyrelsen. 

 
4. Alle legepladser skal være tilknyttet en kontrolordning, som uvildigt og via 
stikprøvekontrol og opfølgende aktiviteter sikrer gennemførelse af de i punkt 2 og 3 
anførte foranstaltninger, og baseret på bl.a. følgende forudsætninger: Aftalen om denne 
ordning præciseres og kontrolleres af de stedlige byggemyndigheder. Kontrolaftalen 
indeholder som minimum krav om årlig hovedinspektion, driftsinspektion, 
rutinemæssig visuel inspektion, samt krav om uddannelse af det personale der skal 
foretage disse inspektioner.   

 
• Kontrolorganet skal være uafhængigt og uvildigt i forhold til 

legepladser, leverandører m.fl. og skal være godkendt af det i punkt 
3.3. beskrevne ekspertudvalg med repræsentanter for 
Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerrådet og Forbrugerstyrelsen. 

 
• Kontrolorganet skal ved stikprøvekontrol sikre, at legepladserne 

gennemfører de i punkt 2 anførte tiltag, samt at hovedinspektionerne 
udføres af certificerede legepladsinspektører med gyldigt certifikat 
(eksempelvis kommunernes og boligforeningernes egne 
legepladsinspektører eller legepladsinspektører fra 
legepladsproducenter m.v.). 

 
• Stikprøvekontrollen fastlægges som en procentvis kontrol men så der 

ved konstaterede fejl og mangler kan foretages en passende skærpet 
kontrol 

 
• Kontrollen skal dække legepladsernes egeninspektion, 

legepladsinspektørernes inspektion med tilhørende 
inspektionsrapport  

 
• Kontrollen skal ifølge Teknologisk Instituts forslag udføres af 

uvildige certificerede legepladsinspektører (dvs. ikke ansatte hos 
producenter af legepladsudstyr, kommuner, boligforeninger o.lign.) 
tilknyttet kontrolorganet, fx Legepladskontrollen.  

 
• Kontrolordningen honoreres med X kr. årligt til dækning af 

kontrolorganets omkostninger til stikprøvekontrol, inspektioner mv. 
 
Endelig skal anføres, at Teknologisk Institut finder det vigtigt, at en kontrol- eller 
certificeringsordning suppleres med en generel opgradering af kvalifikationerne hos det 
personale, der i det daglige varetager ansvaret og egeninspektionen af legepladserne, 
eksempelvis via et dagskursus.  
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Kontrolordning med legepladser 
Legepladskontrollen har etableret en kontrolordning, som har til formål, at kontrollere 
inspektioner og daglige vedligeholdelser af legepladser i kommuner, boligforeninger 
m.v. 

Kommunernes og boligforeningernes egne medarbejdere udfører hovedinspektioner, 
slutinspektioner og årlige inspektioner samt daglig vedligeholdelse på egne legepladser. 

Kontrolordningen omfatter:  

• aftale med kommunerne og boligforeningerne m.fl. om uddannelse af 
legepladsinspektører samt personale til de daglige vedligeholdelser.  

• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for hvert enkelt legeredskab.  
• Årlig stikprøve (x%) på allerede inspicerede legepladser.  

Legepladskontrollen anvender kun uvildige legepladsinspektører dels ved akkrediterede 
legepladsinspektører ansat hos Teknologisk Institut og dels ved anvendelse af uvildige 
legepladsinspektører tilknyttet legepladskontrollen og Teknologisk Instituts akkreditering.  
 
For yderligere uddybning se endvidere punkt 4 i ovenstående certificeringsmodel. Den 
ovenstående kontrolordning kan på sigt udbygges til en egentlig certificeringsordning, 
ligesom både kontrolordningen og certificeringsmodellen kan kombineres med 
passende mærkningsordninger. 
 
Økonomiske vurderinger 
En obligatorisk certificeringsmodel, der følger de krav, som Teknologisk Institut 
opstiller vil være bekostelig, idet den stiller en række nye krav til kommunerne. 
Teknologisk Institut har foretaget følgende beregninger for modellen, der bygger på 
Teknologisk Instituts egne tal og forudsætninger. 
 
En certificering kræver et certificeringsgrundlag som er veldokumenteret. Derfor vælger 
Teknologisk Institut dokumentationsgrundlaget i DS/EN 1176 og DS/EN 1177 samt evt. 
DS1500. Evt. kan der certificeres på grundlag af tidligere dansk standard DS 2342, men 
det forudsætte, at produkterne er etableres før ikrafttrædelsen af DS/EN 1176 og DS/EN 
1177. 
 
Certificeringen bygger på en kontrolordning, hvor kontrollen (Årlig inspektion) 
foretages af uvildige og certificerede legepladsinspektører med certifikat fra 
Teknologisk Institut og som er tilknyttet Legepladskontrollen under Teknologisk 
Instituts akkreditering. Kontrollen omfatter inspektion samt gennemgang af ejerens 
egenkontrol (Logbog) 
 
Ved prisfastsættelse for certificering er det forudsat, at legepladsen er etableret efter 
ikrafttrædelsen af DS/EN 1176 og DS/EN 1177 samt DS 1500 og at legepladsen lever 
op til sikkerhedskravene i de nævnte standarder. 
 
Det anslås, at der skal anvendes 2 timer (ca. 1.600,- kr.) til en årlig inspektion med 
gennemgang af logbog med egenkontrolresultater. 
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Certificeringsudgifterne anslås til at være 1.500,- kr. årligt pr. legeplads, men kan 
reduceres ved certificering af et større antal legepladser. 
 
 
 
Kontrolorganets (Teknologisk Instituts) priser for Kontrolordning: 
Kontrolordning er en kontrol af egenkontrol, som er udført af certificerede 
legepladsinspektører med gyldigt certifikat fra Teknologisk Institut. 
 
Kontrolinstansen indkalder 10% af dokumentationsmateriale for egenkontrol, hvorefter 
materialet kontrolleres for fejl og mangler. 
 
50% af de udvalgte legepladser kontrolleres ved inspektion på stedet. 
 
Forudsætninger for etablering af en kontrolordning mellem legepladsens ejer og 
Teknologisk Institut (Legepladskontrollen) fremgår af bilag 1. 
 
Priser for kontrolordning mellem legepladsens ejer og Legepladskontrollen 
 
År 1: 
Kontrol af logbog samt læsning og skriftlig tilbagerapportering af 
hovedinspektionsrapport. 
Tidsforbrug  pr. logbog 3 timer.    Ca. 2400,00 kr. 
Kontrolinspektion af legeplads med tilbagemelding. 
Tidsforbrug pr. legeplads. 3 timer.  Ca. 2400,00 kr. 
 
År 2. 
Pris som år 1. 
 
År 3: 
Kontrol af logbog samt læsning og skriftlig tilbagerapportering af 
hovedinspektionsrapport. 
Tidsforbrug  pr. logbog 2,5 timer.    Ca. 2000,00 kr. 
Kontrolinspektion af legeplads med tilbagemelding. 
Tidsforbrug pr. legeplads. 2,5 timer.  Ca. 2000,00 kr. 
 
År 4. 
Pris som år 3. 
 
År 5: 
Kontrol af logbog samt læsning og skriftlig tilbagerapportering af 
hovedinspektionsrapport. 
Tidsforbrug  pr. logbog 2 timer.    Ca. 1600,00 kr. 
Kontrolinspektion af legeplads med tilbagemelding. 
Tidsforbrug pr. legeplads. 2 timer.  Ca. 1600,00 kr. 
 
År 6 og efterfølgende år: 
Pris som år 5. 



 38

 
Priserne er angivet i år 2005 kr og er ekskl. moms.  
Endvidere vil der være udgifter til udarbejdelse af risikovurdering/renoveringsplan, 
transport, transporttid, eventuel ophold og endelig fornyelse af legepladsinspektørernes 
certifikater. 
Det er Teknologisk Instituts erfaring at en risikovurdering på basis af en retvisende 
hovedinspektionsrapport kan udarbejdes på ca. 1 time. 
 
Priseksempel ved ovenstående stikprøvekontrol  
Børnekær Kommune har 100 legepladser. 
 
År Samlet pris pr. år 

Kr. 
Gennemsnits pris pr. 
legeplads pr. år 
Kr. 

1. og 2. 36.000,- 360,- 
3. og 4. 30.000,- 300,- 
5. og efterfølgende 24.000,- 240,- 
Priser for renovering af legepladser: 
 
Ved beregning af renovering er det forudsat, at der udarbejdes en 5 års renoveringsplan 
og at der kun investeres i få nye legeredskaber. 
 

• 1. år skal min. alle livsfarlige elementer bortelimineres. 
• 2. år skal min. alle farlige elementer bortelimineres 
• 3. år bortelimineres alle mindre fejl. 
• 4. og efterfølgende år opgraderes evt. til gældende standard samt etablering af 

nye produkter. 
 
Anslået samlet gennemsnitspriser for renovering af legepladser til et acceptabelt 
sikkerhedsniveauniveau: 
 Institutione

r 
 
Stk. 

Etablering 
af 
faldunderla
g 
Kr. 

Reparation 
og  
få 
nyanskaffelse
r 
kr. 

Pris pr. 
legeplad
s 
Kr. 

Omkostninge
r i alt 
Kr. 

      
Børnehave
r 

2556 30.000,- 35.000,- 65.000 166.140.000 

Vuggestue
r 

539 20.000,- 25.000,- 45.000 24.255.000 

Integrerede 1812 40.000,- 40.000,- 80.000 144.960.000 
Folkeskole
r 

2058 20.000,- 20.000,- 40.000 82.320.000 

SFO 645 20.000,- 25.000,- 45.000 29.025.000 
Dagplejer 22000  7.000,- 7.000 154.000.000 
Kom. Inst. 147 25.000,- 25.000,- 50.000 7.350.000 
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øvrige 
       
Total     608.050.000 
      
 
 
Gennemsnitlig renoveringsbudget for de første 3 år. 
 Etablering af 

faldunderlag* 
 
kr. 

Reparation og 
få 
nyanskaffelser
kr. 

Pris pr. 
legeplads 
 
 
Kr. 

1. år 
 
 
Kr. 

2. år 
 
 
Kr. 

3. år 
 
 
Kr. 

       
Børnehaver 30.000,- 35.000,- 65.000 30.000 20.000 15.000 
Vuggestuer 20.000,- 25.000,- 45.000 20.000 15.000 10.000 
Integrerede 40.000,- 40.000,- 80.000 40.000 20.000 20.000 
Folkeskoler 20.000,- 20.000,- 40.000 20.000 10.000 10.000 
SFO 20.000,- 25.000,- 45.000 20.000 15.000 10.000 
Dagplejer  7.000,- 7.000 4.000 3.000 - 
Kom. Inst. 
øvrige 

25.000,- 25.000,- 50.000 25.000 15.000 10.000 

Total       
*) Det vurderes, at en del legepladser allerede har fået etableret nyt faldunderlag 
 


