
Alle ønsker at barna skal få utvikle seg og lære gjennom
lek og det å mestre nye situasjoner

Trygge
lekeplasser
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Alle ønsker at barn skal få utvikle seg og 
lære gjennom lek og det å mestre nye 
situasjoner. Det skjer ikke uten skrubbsår 
og ett og annet blåmerke, men alvor-
lige skader kan vi ikke akseptere. Leken 
skal foregå under stimulerende og sikre 
forhold.

Alle virksomheter som boligselskaper, 
barnehager, skoler og velforeninger og lig-
nende plikter å foreta kontroll av lekeplass-
utstyr i henhold til Internkontrollforskriften 
og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassut-
styr. Det er eiers ansvar at lekeapparatene 
er i forskriftsmessig stand og at ettersyn 

Ansvar og forskrifter
av utstyret utføres. Eier kan også holdes 
erstatningsmessig ansvarlig ved en alvorlig 
ulykke på lekeplassen.

I følge NS-EN 1176-7 (Norsk Standard – 
Europeisk Norm) er den som anskaffer 
eller eier leieplassutstyr ansvarlig for jevnlig 
ettersyn og nødvendig vedlikehold slik at 
utstyrets sikkerhetsegenskaper opprett-
holdes. For å kunne innfri dette er det satt 
krav om at det blir gjennomført et ruti-
nemessig ettersyn med fokus på synlige 
mangler og at utstyret fungerer slik det 
skal. I tillegg skal det gjennomføres et årlig 
hovedettersyn av sakkyndig. 



OBOS PROSJEKT - LEKEPLASS / 3  

Ettersyn og
vedlikehold
av lekeplassen

Avtale om årlig
hovedettersyn

Vi tar oppdrag for alle! 
Trodde du at OBOS Prosjekt kun 
tok oppdrag fra kunder tilknyttet 

OBOS? Det er ikke riktig! 
Vi tar imot oppdrag fra alle 
typer kunder innenfor bolig- 

og næringsbygg. OBOS Prosjekt har sertifisert inspektør for 
lekeplassutstyr og tilbyr avtale om årlig 
hovedettersyn av lekeplasser. Vi utarbeider 
også det grunnlaget som er nødvendig for 
eierens rutinemessige ettersyn.

I boligselskaper der lekeapparatene 
ikke brukes veldig mye, er det tilstrek-
kelig med ettersyn en gang i uken eller 
en gang i måneden. For barnehager og 
andre steder med mye og hard bruk, 
kan det være behov for daglig ettersyn. 
Det rutinemessige, visuelle ettersynet 
utføres av eier eller driftspersonell og 
kan omfatte hærverk, uønskede 
gjenstander samt generell stabilitet 
og funksjon.

Årlig hovedettersyn utføres av kon-
trollør som har kjennskap til sikkerhets-
kravene i gjeldende standarder og for-
skrifter. Årlig hovedettersynet omfatter 
blantannet fundamenter, underlag, 
materialer og innfestingsmidler.
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