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Der skal søges om byggetilladelse, hvis der opsættes legepladsredskaber på 

steder, hvor der er offentlig adgang. 
  
Tilladelserne søges igennem Byg & Miljø på kommunens hjemmeside: 
https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/byggeri/ansoeg-

om-byggetilladelse/ 
  
Vilkår i byggetilladelsen vil være: 

  
1. Legepladsredskaber, Skateboardbaner, Oppustelige legeredskaber, Kun-

stige klatrevægge, Motionsredskaber og lignende, der er offentligt til-
gængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader  

2. arbejdet skal udføres i henhold til DS/EN 1176 og DS/EN 1177 

NB kun ved legepladser, 
3. arbejdet skal udføres i henhold til DS/EN 14974 og A1 Sportsudstyr 

NB kun ved skateboardbaner 
4. arbejdet skal udføres i henhold til DS/EN 14960 

NB kun ved oppustelige legeredskaber 
5. arbejdet skal udføres i henhold til DS/EN 12572-1, DS/EN 12572-2, og 

DS/EN 12572-3 

NB kun ved kunstige klatrevægge 

6. arbejdet skal udføres i henhold til DS/EN 16630 
NB kun ved motionsredskaber 

7. Sker der ændringer undervejs i byggearbejdet, som ikke er i overens-
stemmelse med byggetilladelsen, har ansøgeren pligt til at oplyse kom-
munalbestyrelsen herom. Herefter vil kommunalbestyrelsen vurdere, om 
ændringerne i byggearbejdet giver anledning til at stille ændrede vilkår i 

tilladelsen eller træffe afgørelse på ny. Kommunalbestyrelsen kan på an-
søgers anmodning udpege en særlig sagkyndig vedrørende den tekniske 
dokumentation, såfremt dette er nødvendigt for kommunalbestyrelsens 
afgørelse om byggetilladelse. Udgifterne hertil afholdes af ansøgeren. 

 
Afslutning af byggesag 

8. at byggearbejdet færdigmeldes i BygogMiljø, 
9. at ibrugtagningstilladelsen først kan meddeles, når administrationen har 

modtaget en færdigmelding og godkendelse af det ansøgte og opførte af 
en certificeret legepladsinspektør. Det anbefales at lade legepladsinspek-
tøren gennemgå projektet inden påbegyndelsen, 

10. at byggeriet ikke må tages i brug, før der er udstedt ibrugtagningstilla-
delse, 

11. at vedlagte erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse 
med byggetilladelsen og bygningsreglementet underskrives og indsendes, 

12. at dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmel-
ser i den færdige bygning indsendes. Dokumentationen skal bestå af al 
relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, 
beregninger, tegningsmateriale, prøvninger mv.,  

13. Drift, kontrol og vedligehold af offentligt tilgængelige legepladsredskaber 

og -underlag, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, 
skal ske, så de til enhver tid overholder de relevante bestemmelser i §§ 
358-365. 

  

Bestyrelsen i GF Langekær 

 

 

Den 03. juli 2020 

 

Byggesag 

Direkte tlf: 
7259 7260 

Mail:  

byggesag@egekom.dk 

 

 

https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/byggeri/ansoeg-om-byggetilladelse/
https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/byggeri/ansoeg-om-byggetilladelse/


 

 

Håber I kan bruge ovenstående i jeres videre arbejde. 

Gebyret er et fast gebyr på 1038,00kr 
 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Byplan og Byggesag  
Center for By, Kultur og Borgerservice 


