
Spørgsmål om kommunale legepladser  

Kære Rasmus   

Du har den 14. juni 2022 på baggrund af en henvendelse stillet 
følgende spørgsmål til forvaltningen om kommunale legepladser: 

1. […] hvor ofte der føres tilsyn (inspektion) med legepladser, og 

hvordan den nuværende praksis harmonerer med Vejledning for 

Offentlige Legepladser i Bygningsreglement (BR 18, regler for 

vedligehold og ansvar). 

2. Derudover må forvaltningen også gerne svare på, om de seneste 

sager med personskade på kommunens legepladser har givet 

anledning til at opjustere hyppigheden af inspektioner af 

legepladser? 

3. Jeg er i øvrigt med på, at der også er legepladser i regi af de andre 

politiske udvalg. Så det ville være super med en kort oversigt over, 

hvor mange legepladser der er i BUF, og hvor mange der er i andre 

forvaltninger - hvis I er bekendt med det. Blot for at få 

proportionerne på plads. 

4. Hvad er det, der ligger til grund for beslutningen om inspektion hvert 

3. år?  
5. Det er givet i standarderne, at der kan være afvigelser, ifald der laves 

en risikovurdering. Foreligger der en sådan risikovurdering for de 

kommunale legepladser? 

6. Foreligger der ellers nogen instrukser, procedurer, forslag til 

inspektionsplaner el.lign. i forhold til det løbende tilsyn og 

vedligehold af legepladserne, som gives til ledere og ansatte på de 

enkelte institutioner, skoler m.m.? 

7. Det ville være super med en kort oversigt over hvor mange 

legepladser der er i BUF, og hvor mange der er i andre forvaltninger 

- hvis I er bekendt med det.  

Besvarelse fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) 

Københavns Kommune arbejder ud fra den europæiske standard for 
legepladsredskaber DS/EN 1176. Standardens formål er at lade børn 
møde acceptable risici i et legemiljø ved at mildne alvorlige 
konsekvenser af de lejlighedsvise uheld, der er uundgåelige, når børn 
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søger at udvide deres kompetenceniveau, det være sig socialt, 
intellektuelt eller fysisk. Det kan medføre buler og blå mærker og tilmed 
en gang imellem et brækket ben eller en brækket arm. 

Ad 1 
BUF tre certificerede legepladsinspektører foretager en 
hovedinspektion hvert 3. år. Derudover står de dagligt til rådighed for 
institutioner og skoler både ift. spørgsmål vedr. den løbende drift og 
vedr. spørgsmål om sikkerhed. Det bevirker, at eventuelle 
sikkerhedsspørgsmål kan afvikles hurtigere frem for at skulle afvente 
den årlige inspektion. Denne praksis er udviklet på baggrund af ca. 20 
års erfaring med legepladsinspektioner og drift af legepladser. 
Praksissen afviger fra vejledningen i DS/EN 1176, da der ikke foretages 
årlige hovedinspektioner. Til gengæld har man ved normal praksis ikke 
en certificeret inspektør til rådighed i den mellemliggende periode, 
sådan som det er tilfældet i BUF. Institutionerne og skolerne har 
derudover ansvaret for de daglige og kvartalsvise inspektioner. Her 
fraviges ikke fra DS/EN 1176.  

Ad2 
De ulykker, der ind imellem og uundgåeligt sker på legepladser, har ikke 
givet anledning til at ændre praksissen. Forvaltningen har ikke kendskab 
til alvorlige uheld som følge af manglende inspektioner. Enten har 
uheldene være hændelige eller også har de skyldtes manglende 
opfølgning fra institution eller skole.  
I henvendelsen henvises til en specifik ulykke på Sortedamskolen. 
Ulykken skyldtes et ødelagt skakbord af beton. Da skakbordet ikke er et 
legeredskab, er det ikke omfattet af DS/EN 1176 og ville derfor ikke være 
blevet inspiceret som sådan, selv hvis der havde været årlige 
inspektioner. BUF vil dog have mere øje for denne type uderumsmøbler 
i fremtiden.  

Ad3 
BUF administrerer i skrivende stund ca. 630 legepladser. Antallet 
varierer, da nye kommer til, andre nedlægges og enkelte er 
midlertidige.  

Ad4 
BUF har prioriteret at have mulighed for daglig kontakt til forvaltningens 
certificerede legepladsinspektører frem for årlige hovedinspektioner. 
Derudover har BUF ikke oplevet et ulykkesbillede, som skulle give 
anledning til at ændre praksis på dette område.   

Ad5 
Risikovurderingerne foretages enkeltvis for de forskellige redskaber, så 
der fx foretages en vurdering af om enkelte afvigelser kan accepteres, 
fordi risikoen for uheld er minimal eller usandsynlig. Derudover 
foretager BUF’s legepladsinspektører en samlet vurdering af 
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sikkerhedsniveauet på legepladserne. Denne vurdering indgår i 
prioriteringen af indsatsen ift. renovering af forvaltningens legepladser.  

Ad6 
Ja. På BUF’s intraside findes informationer om forvaltningens 
procedure ift. legepladsinspektioner, herunder tjeklister til 
institutionernes og skolernes driftspersonale. Efter hver inspektion 
gennemgås eventuelle anmærkninger ligeledes med enten institutions-
/skoleleder eller med driftspersonalet. I de tilsendte rapporter skrives 
også anvisninger til hvordan eventuelle fejl og risici kan udbedres.  

Børne- og Ungdomsforvaltningen har også anmodet Teknik- og 
Miljøforvaltningen om at besvare dine spørgsmål. 

Besvarelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) på spørgsmål 1, 2 
og 7 

Legepladser tilhørende skoler og institutioner hører under Børne- og 
Ungdomsforvaltningen ansvarsområde, mens Teknik- og 
Miljøforvaltningen drifter, og har ansvaret for ca. 130 offentlige 
legepladser placeret rundt omkring i byens parker og på pladser. 27 af 
legepladserne er bemandet med pædagogisk personale.  

Alle legeredskaber, der opsættes på de offentlige legepladser i Teknik- 
og Miljøforvaltningen skal overholde de gældende standarder krav til 
legeredskaber og hvordan de vedligeholdes. (DS/EN 1176 og DS/EN 
1177). 

Tilsyn med legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen 
Vejledning for Offentlige Legepladser i Bygningsreglement anbefaler 
en årlige inspektion legepladser af en uvildig inspektør. Teknik- og 
Miljøforvaltningen gennemgår hvert år halvdelen af legepladserne tilset 
af en uvildig sikkerhedsinspektør, svarende til et uvildigt tilsyn af den 
enkelte legeplads hvert andet år. Legepladserne bliver tilset med 
udgangspunkt i gældende danske og europæiske standarder. Der bliver 
udarbejdet en rapport for hver legeplads, hvor alle eventuelle mangler 
bliver beskrevet. Teknik- og Miljøforvaltningen har særlige 
fokusområder til sikkerhedsgennemgangen af legepladserne, som skal 
fremgå af sikkerhedsrapporterne for hver legeplads. Der skal blandt 
andet undersøges for råd og andre skader på legeredskaber af træ med 
særlig opmærksomhed, hvor der er kontakt mellem træ og jord. 
Derudover skal hegn og låger gennemgås for at undgå risiko for, at 
hoved og hals kan blive klemt og lignende.  Svævebaner og høje gynger 
skal inspiceres særskilt i forhold til bærende dele, beslag og skjulte 
konstruktioner med videre. På de legepladser, hvor der er 
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gummibelægning i faldzonen, bliver der udført droptest på disse.  

Der gennemføres ligeledes et årligt tilsyn af forvaltningens 65 
trampoliner fordelt på 27 lokationer af en uvildig sikkerhedsinspektør 
med udgangspunkt i forlystelsesdirektivets standarder til 
gymnastikudstyr, trampoliner, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. 
Det skyldes, at trampolinerne er meget populære og stiller krav til ekstra 
tilsyn i forhold til slitage, knækkede fjedre mm. TMF har derfor valgt at 
prioritere en årlig inspektion af disse. Desuden kræver de største 
trampoliner en årlig akkreditering, fordi det betragtes som en 
forlystelse. Disse akkrediteringer videregives til politiet, som giver 
forvaltningen de nødvendige brugstilladelser til at benytte 
trampolinerne.    

Når forvaltningen modtager inspektionsrapporterne, gennemgås disse 
i forhold til udbedring af de anmærkninger den enkelte legeplads har 
fået. Hvis der er enkelte redskaber, som er kategoriseret farlige, og der 
ikke er midler til at renovere/udskifte disse, vil de blive afspærret eller 
nedtaget.  

Udover det uvildige tilsyn med den enkelte legeplads hvert andet år, 
føres der dagligt tilsyn af forvaltningens driftsmedarbejdere, der tilser 
legepladserne i forhold til løse og udstikkende skruer, glasskår, skarpe 
genstande, synlige skader og hærværk. 

Forvaltningen har generelt kun oplevet få ulykker på deres legepladser 
igennem årene. Hvis der i den daglige drift opleves problemer med 
legepladsredskaberne, som ikke er anmærket i de anden årlige 
inspektioner, får forvaltningen lavet en uvildig undersøgelse 
redskaberne af en inspektør. Det har blandet medført inden for de 
sidste 10 år, at der er øget fokus i gennemgangen på eksempelvis 
svævebaner og faldeunder.   

På denne baggrund vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der på 
nuværende tidspunkt er et tilstrækkelig tilsyn af forvaltningens 
legepladser med et ekstern sikkerhedsgennemgang hvert andet år, 
årligt gennemgang af trampolinerne og dagligt tilsyn af forvaltningens 
drift.   
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