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8. juni 2020 

 
Kære Grundejere 
 
I forbindelsen med vores rundtur i grundejerforeningen kunne vi se, at der er opsat legepladser/legeredskaber 
i mange af vores firkanter, nogle i bedre stand end andre. 
 
Bestyrelsen har derfor set sig nødtaget til, grundet de seneste ulykker på legepladser, bl.a. i Ballerup, at skrive 
denne information, da der er kommet MEGET fokus på om legepladser/legeredskaber er godkendte og i sik-
kerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig stand. 
 
Ja, det er hyggeligt med en legeplads/legeredskaber på firkanten, så børnene kan gå lige ud ad døren og hygge 
sig på legepladsen, og stadigvæk ikke være længere væk, end man kan holde øje med dem hjemmefra, man 
det kræver en indsats af grundejerne i firkanten. 
 

Legeredskaber på firkanterne 

Der må ikke opsættes legeredskaber, som også inkluderer hoppeborge og trampoliner på firkanterne uden de 
er godkendt af kommunen, og grundejerforeningen er orienteret om ejerforhold og hvem der har vedligehol-
delsespligten samt hvad der bygges og opsættes af legeredskaber.  
 
Hvad med de eksisterende legepladser/legeredskaber 
ALLE eksisterende legepladser/legeredskaber, skal der søges byggetilladelse til hos kommunen. Det betyder, at 
der skal søges på samme måde, som ved ny opsætning af legepladser/legeredskaber. I skal søge Kommunen og 
forevise ansøgning til Grundejerforeningen senest om 14 dage, altså den 22. juni 2020. 
 
Indtil godkendelsen forlægger fra kommunen, skal legepladsen/legeredskaber være afspærret. 
 
Såfremt man ikke ønsker at søge om tilladelse, skal grundejerne i firkanten på deres regning få det fjernet! 
 
Hvem skal betale 
Alle omkostninger til etablering og vedligeholdelse af legepladser/legeredskaber i firkanten skal afholdes af 
grundejerne i firkanten. 
 
 
Hvis man ønsker flere legepladser i området, er man altid velkommen til at stille forslag om dette på en gene-
ralforsamling. 
 
Du kan læse om Myndighedernes/Kommunes regler herunder: 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

For alle legepladser/legeredskaber gælder der regler! 

Reglerne for legepladser og legeredskaber er forskellige, afhængig af om legepladsen er privat eller offentligt 
tilgængelig. Vi har været i dialog med Egedal Kommune med hensyn til hvilken regler de private opsatte lege-
pladser/legeredskaber på firkanterne hører indunder.  
 
Ifølge kommunen betragtes alle legepladser/legeredskaber på vores fællesarealer inkl. firkanterne, som of-
fentligt tilgængelig. Dette betyder, at de skal godkendes af kommunen. 



 
 
Offentlig tilgængelig 
En offentlig tilgængelig legeplads er en legeplads, hvor offentligheden i al almindelighed har adgang, det vil 
sige en legeplads man kan gå ind på, uanset om man bor i grundejerforeningen. 
 
På offentligt tilgængelige legepladser skal der som udgangspunkt søges om byggetilladelse ved opsætning af 
nye legeredskaber og ved udskiftning eller flytning af eksisterende legeredskaber. 
 
Det er kommunen, der foretager den konkrete vurdering af, om der kræves byggetilladelse. Legepladsen/lege-
redskabet må først tages i brug, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse fra kommunen og denne er fore-
vist Bestyrelsen. 
 

Hvem er ansvarlig? 

Da legepladserne/legeredskaberne på firkanterne er opsat privat af grundejerne i firkanterne igennem tiden 
og der ikke forlægger et ejerforhold samt vedligeholdelse pligt, vil det som udgangspunkt være grundejerfor-
eningen, som kan gøres erstatningsansvarlige, hvis årsagen til skade er på grund af fejl eller forsømmelser på 
legeredskaberne. 
 
Kan vi ikke bare sætte et skilt op? 
Når det drejer sig om de udefrakommende, der benytter legepladsen, kan der godt opsættes et skilt med tek-
sten ”Privat legeplads – brug af pladsen er på eget ansvar”. Men det fritager ikke for erstatningsansvar, hvis 
der er fejl og mangler ved legeredskaberne. 
 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse af legepladsen/legeredskaberne skal være i henhold til kommunens og myndighedernes regler 
og vil altid påhvile ejerne (grundejerne i firkanten) af disse. 
 
Hvis tingene ikke er i orden 
Er legepladsens og legeredskabernes stand ikke i en sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig stand, så 
skal det spærres af og fejlen skal straks udbedres. 
 


