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Les mer om oss på:  www.lekeplasskontrollen.no eller send oss en mail: post@lekeplasskontrollen.no  

Eiere av lekeplasser/ lekeplassutstyr i Norge er ansvarlig for at utstyret er iht regelverket.   
Bl.a. «å kartlegge farer og problemer og vurdere risiko», samt sørge for «at produkter ikke medfører 
uakseptabel risiko for helseskade».  Dette innebærer å identifisere og håndtere mulige risiko situasjoner 
iht beskrivelser i forskrift og øvrig regelverk. 

Det stilles strenge krav til lekeplass-utstyr som skal tåle stor belastning, hyppig bruk, og fordi bruken ofte 

skjer uten tilsyn fra voksne.  I tillegg kan det finnes feil, oppstå risikosituasjoner som skyldes bruk, slitasje, 

hærverk, feil montering m.m. Systematiske produksjonsfeil kan være oversett ved evt. sertifisering.  Både 

produsent og leverandør er ansvarlig for å levere utstyr iht gjeldende regelverk. Se HER  

 

 

Kort om sammenhengen i regelverket for lekeplass-utstyr 

Mange lekeplass-utstyr er i dag testet og sertifisert i henhold til EN:2008-1176 (Standarden).  Dette fritar 
ikke for risikovurdering iht lover og forskrifter.  Selv om et produkt er sertifisert, så er det ikke «godkjent».   

Jfr. Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplass-utstyr i Norge.    Følg lenke:     
 

Lover og forskrifter i Norge er overordnet Standarden, som er en veileder, og stiller i en del tilfeller 
strengere krav enn denne. De har en rekke «omtrentlige» krav og formuleringer som gjør at det på en 
lekeplass kan være forhold som kan være innenfor kravene, og derfor bør vurderes av virksomheten.  
 
MRS er påvisning av situasjoner som kan være innenfor disse krav og som virksomheter bør/skal risiko-
vurdere i sin internkontroll.  De er bl.a. basert på faglig objektiv kunnskap, kjennskap til uønskede hendelser 
som har funnet sted, barns lek og lekeforutsetninger, og det vi kan overføre til elementer som barn bruker 
på lik måte. Som f.eks. «rutsjebane-lek» i andre elementer enn rutsjebaner og som kan ha hektefare for 
snor.  Vi opplever ofte deltakernes «a-ha-opplevelser» ved gjennomgang av slike forhold på våre kurs.     
 
Grunnlaget finnes i: Lekeplassforskriftens §1 :  «Å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for 
brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for, eller slik det kan forventes at 
barn bruker det», samt også i Lekeplassforskriftens §§ 5, 16, Internkontrollforskriftens §§ 1, 5, og Produkt-
kontroll-lovens §§ 1, 3.  I mange tilfeller er disse sammenfallende med EN:2008’s (standarden) krav. 
 

 
LEKEPLASSKONTROLLEN leverer en tilstandsrapport iht det samlede myndighetskrav for lekeplasser i 
Norge, og er ikke en avviks-rapport kun ift EN:2008 (Standarden).  I så fall ville våre kunder stå igjen med en 
halv tjeneste mht det årlige hoved-ettersynet; Jfr kommentarer til intern-kontroll-forskriftens §4-første 
ledd : «… Innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. 
en revisjon av hele det systematiske arbeidet».  Ofte oppfattet som en «års-kontroll». 
 
Tilstandsrapporten har til hensikt å gjøre virksomheten oppmerksom på hvilke avvik som er avdekket iht 
EN:2008 (1176/1177) og som konsekvensgraderes iht vår sertifisering (A, B og C), samt mulige Risiko-
Situasjoner «MRS» vi mener ligger innenfor det samlede regelverket for lekeplasser/utstyr.   
 
Anføring av «MRS» er knyttet opp til kravet om å identifisere og håndtere risiko iht lover og forskrifter. Vi 

fastslår ikke at det ER en uakseptabel risiko, men en mulig risiko som vi gjør virksomheten oppmerksom på.   

Eier må selv risikovurdere disse ut fra egen erfaring med bruk, lekeadferd, lekekultur osv., og selv iverksette 

adekvate tiltak der de finner det nødvendig.  Og aller helst skriftelig i sitt internkontroll-system.  
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