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Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket FN:s 
konvention om barnens rättigheter understryker. Samhällets olika organ ska 
känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt möjliggöra aktivt delta-
gande för alla barn. ur Boverkets skrift ”Regler i Sverige för lek och lekredskap”

BESIKTNING AV LEKPLATSER
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Sedan 1 januari 1999 ska alla lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år 
enligt den nya Europeiska standard som då trädde i kraft. Lekplats-
besiktningen görs av en person som har kunskap och utbildning 
om lekplatsstandarden, plan och bygglagen, boverkets byggregler, 
produktsäkerhetslagen, produkt ansvarslagen samt ordningslagen.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller 
bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper 
upprätthålls och regleras i plan- och bygglagen PBL. Ansvaret för att 
utrustningen ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår och regleras 
i produktsäkerhetslagen PSL.

HSB kan nu erbjuda säkerhetsbesiktning av lekplatser med godkänt 
protokoll enligt SS-EN 1176:2008 i alla dess delar och tillämplig 
lagstiftning såsom plan- och bygglagen (PBL), BBR och PSL samt 
iakttagande av tillverkarens anvisningar.

FÖREBYGGANDE BESIKTNINGAR
Ca 19 000 olyckor sker varje år på lekplatser runt om i Sverige. Många 
av olyckorna skulle kunna förhindras med regelbundna besikt-
ningar. Att besiktiga lekplatser handlar inte om att ta bort allt som är 
spännande utan om att skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer 
med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera.

VI HJÄLPER ER
Det enklaste sättet att leva upp till säkerhetskraven är att låta en 
certifierad besiktningsman en gång om året besiktiga lekplatsen. 
HSB har egna certifierade besiktningsmän för detta. Vi hjälper också 
till med att beställa nya lekredskap, bygga om befintliga och anlägga 
helt nya lekplatser. Allt enligt gällande standarder och säkerhetsfö-
reskrifter.

Har ni intresse av att få ytterligare information om vad som gäller vid 
besiktning av lekplatser, kontakta oss!

| Januari 2023 | 


