
Ny legeplads
- hvad så?
Af Bjarne Terndrup, Indehaver af
Jysk Legepladssikkerhed og
certificeret Legepladsinspektør

Når der i grundejerforeningen er
blevet råd til en ny legeplads, så
står man virkelig med mulighe-
den for en succes på alle mulige
måder. Det er dog vigtigt at gribe
det rigtig an, ellers er det ikke sik-
kert, det bliver en succes.

Inden man går i gang, er der
flere ting, man bør overveje. Der-
næst er der nogle krav og hensyn
som man tage hensyn til.

Hvad bør man overveje?

Man bør overveje, hvilken alders-
gruppe man vil henvende sig til
med sin legeplads. Dernæst bør
man forholde sig til, hvilke krav,
der skal stilles vedrørende red-
skabernes holdbarhed, og hvilket
niveau af vedligeholdelse man
forventer. Kan man forvente, at
der er nogen i grundejerforenin-
gen, der kan og vil tage sig af
vedligeholdelsen - også om 10
år? Har man forsikringerne i or-
den? Har man budgetteret nok
penge til vedligeholdelse? Det
er bare nogle af de spørgsmål,
der trænger sig på, når man skal i
gang med etablering af en ny le-
geplads.

Byggesagsbehandling af
legepladser

I byggelovens forstand indgår le-
gepladser under andre konstruk-
tioner. Derfor skal legepladser
byggesagsbehandles af den kom-
munale bygge-myndighed. Byg-
gemyndigheden tager stilling til,
i hvilket omfang legepladsen skal
byggesag s-behandles, herunder
hvilke krav, der er tillegeredska-
ber, er anført i bygningsregle-
mentet BRl O.Bygningsreglemen-
tet siger: "Legepladsredskaber og
lignende på legepladser, der er
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offentligt tilgængelige, skal ud-
formes og dimensioneres, så der
opnås sikkerheds- og sundheds-
mæssigt tilfredsstillende forhold
mod personskader:' Dernæst hen-
vises der til EU standarderne for
legeplads-sikkerhed, som angiver
niveauet for sikkerheden.

Leverandørerne af legepladsen
ved vel, hvad de taler om.

Der er mange legeplads-leve-
randører, der har godt styr på
tingene, men ligesom i alle an-
dre brancher er der brodne kar.
Det er derfor meget vigtigt, at
man får stillet de rigtige krav
til leverandøren, inden de går i

gang. Købsaftalen er meget vig-
tig. Dernæst vilkårene for beta-
ling. Jeg syntes naturligvis, at der
bør afsættes økonomi til, at en
legepladsinspektør(der er valgt af
køber) gennemgår legepladsen
og kan sige god for den, inden
den sidste rate falder. Det skal
være med til, at sikre grundejer-
foreningen en ekspertvurdering,
som er uafhængig af sælger. I for-
bindelse med det forberedende
arbejde kan det være en fordel
at ofre et par timer med en lege-
pladsinspektør, for at klæde kø-
berne på til at indgå den rigtige
aftale.

Kan vi ikke bare bygge
legepladsen selv?

Det er der i princippet ikke noget
i vejen for, men pas på. Når man
selv bygger en legeplads, så påta-
ger man sig selv produktansvaret.
Det er vel at mærke et produkt-
ansvar, som hører til et område,
der er reguleret af svært tilgæn-
gelige standarder og regler. Jeg
er ikke sikker på, at de forskellige
forsJkringsselskaber er interesse-
ret i at dække hjemmebyg. Det, at
man har forsikringerne for grund-
ejerforeningen i orden, er ikke
ensbetydende med, at denne
forsikring omfatter en produkt-
ansvarsdækning.
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