
Varje år skadas uppskattningsvis 18000 
barn så pass allvarligt att de behöver upp-
söka akutsjukvård efter olyckor på lekplat-
ser. (Källa: Statistik om skador bland barn 
2016, Socialstyrelsen) 

● ● ● 

Vid en säkerhetsbesiktning kontrolleras 
bland annat: 

 Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken 

 Mått på öppningar 

 Utstickande eller utskjutande delar 

 Säkerhetsavstånd 

 Krav på underhåll 

 Stötdämpande underlag 

 Tillgänglighet 

En trygg, säker och stimulerande lekmiljö är en självklar-
het för alla, både föräldrar, fastighetsägare och samhället 
i stort. Det ska inte vara förenat med oacceptabla risker 
att leka på en lekplats, därför ska alla lekplatser besiktas 
med avseende på säkerhet varje år. Fastighetsägare som 
till exempel kommuner, bostadsbolag eller bostadsrätts-
föreningar, ansvarar alltid för säkerheten på lekplatsen.  

Vi utför årlig besiktning enligt europeisk standard  
SS-EN 1176 med av Sereno Certifiering AB certifierad be-
siktningsman. Vid besiktningen kontrollerar besiktnings-
mannen att lekplatsen och dess utrustning uppfyller de 
krav som finns i gällande lagar, förordningar och standar-
der. Vi tittar också på att dokumentationen för lekplatsen 
uppfyller de krav som finns. Efter genomförd besiktning 
utfärdar vi ett protokoll som kan fås digitalt eller på pap-
per.  

Förutom årlig besiktning utför vi även installations-
besiktningar och konsulttjänster kring lekplatssäkerhet. 

Vi utför besiktningar över stora delar av landet, kontakta 
oss för att diskutera dina behov kring besiktning av lek-
platser! 

Lekplatsens säkerhet – ditt ansvar som fastighetsägare! 

Farmartjänst Katrineholm 

Skolgatan 3 F 

641 46 Katrineholm 

0150-201 30 / 070-557 26 00 

lekplatsbesiktning@ftkatrineholm.se 

www.farmartjanstkfv.se 

Årlig lekplatsbesiktning 



Årlig lekplatsbesiktning (forts.) 

När är det dags att besikta? 
Besiktningen ska ske årligen, lämpligen ungefär var 
12:e månad. För att vi ska kunna bedöma det stöt-
dämpande underlaget behöver besiktningen genom-
föras när det inte är snö eller tjäle i marken.  

Så här går det till 
Först av allt kommer vi överens om en tid eller ett 
tidsintervall när besiktningen ska genomföras och vad 
som ska omfattas av besiktningen, t ex geografiska 
avgränsningar. 

Om det är vår första besiktning av den aktuella lek-
platsen börjar vi med att gå igenom tidigare besikt-
ningsprotokoll och den drift- och underhållsdoku-
mentation som redan finns för lekplatsen. Finns ingen 
dokumentation är första steget att inventera lekplat-
sen, annars kontrollerar vi att inventeringen fortfa-
rande stämmer överens med verkligheten. För varje 
lekredskap upprättas sedan ett antal kontrollpunkter 
som är beroende av vad det är för typ av lekredskap, 
stötdämpande underlag och andra förutsättningar. 

Nästa steg är att bocka av alla kontrollpunkter för vart 
och ett av lekredskapen och för lekplatsen som helhet. 
Vi mäter avstånd, springor och öppningar. Vi använder 
olika mätverktyg och provsonder för att identifiera 
eventuella risker. Vi tittar på redskapens skick och be-
hov av underhåll ur ett säkerhetsperspektiv t ex rost 
och röta. Eventuella fel riskbedöms, klassificeras och 
dokumenteras i protokollet, inklusive fotodoku-
mentation. För lekplatsen som helhet tittar vi även på 
hur den ser ut ur ett tillgänglighetsperspektiv, det ska 
finnas möjlighet till lek och rekreation även för barn 
med funktionsvariationer. 

Certifierad besiktningsman 

Alla besiktningar utförs av certifierad besiktningsman 
för lek, motion eller annan utevistelse samt lekred-
skap enl SS-EN 1176/SS-EN 1177, certifikat CPL196:20.  

Synpunkter på besiktningsverksamheten kan lämnas 
till Sereno Certifiering AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 
Stockholm, 08-556 953 30, sereno@certifiering.se 

Efter besiktningen 
Efter besiktningen sammanställer vi ett protokoll som 
kan fås digitalt eller på papper. Protokollet visar vilka 
fel som har identifierats och hur besiktningsmannen 
har klassat dem enligt följande: 

A Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för 
mindre skada. Fel som normalt kräver omedelbar åt-
gärd. 

B Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk 
för liten skada. Fel där åtgärd bör vidtas snarast.  

C Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk 
för liten skada. Fel där åtgärd bör planeras in vid peri-
odiskt underhåll eller felet hållas under bevakning. 

Protokollet kan även innehålla noteringar som inte i 
sig är avvikelser men något som besiktningsmannen 
vill påtala. 

Protokollet visar identifierade fel men det är du som 
fastighetsägare som sedan får bedöma vilka åtgärder 
som behöver utföras för att komma tillrätta med felet, 
ett fel kan ofta lösas på mer än ett sätt. 

Vilka regler gäller? 
På Boverkets hemsida kan man läsa mer om vilka reg-
ler som gäller för lekplatser och lekredskap, de viktig-
aste reglerna finns i: 

Plan- & Bygglagen (PBL) 
Boverkets Byggregler (BBR) 
Produktsäkerhetslagen (PSL) 
Europastandarderna SS-EN 1176, SS-EN 1177 

Farmartjänst – ett kvalitets- och miljöcertifierat företag 
Vi arbetar på ett väldokumenterat, strukturerat och 
kvalitetssäkrat sätt i enlighet med vårt kvalitets- och 
miljöledningssystem. För din och vår trygghet är vi  
certifierade av Scandinavian Business Certification  
enligt standarderna ISO 9001:2015 och 
ISO 14001:2015. 

Lekplatsens säkerhet – ditt ansvar som fastighetsägare! 

Farmartjänst Katrineholm 

Skolgatan 3 F 

641 46 Katrineholm 

0150-201 30 / 070-557 26 00 

lekplatsbesiktning@ftkatrineholm.se 

www.farmartjanstkfv.se 

Ver 1.3 2020-10-09 


