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Vejledende udtalelse vedr. byggesagsbehandling af legepladser.

ERHVERVS- OG
BYGGESTYRELSEN

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i den seneste tid modtaget flere henvendelser vedrørende byggesagsbehandling af legepladser, navnlig hvorvidt
disse skal sagsbehandles og, i givet fald, hvornår de er at anse for offentlige. Styrelsen har derfor udfærdiget en generelt vejledende udtalelse hertil.
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Styrelsens udtalelse:
Byggelovens § 2, stk.2 fastslår, at byggeloven finder anvendelse på bygninger,
mure og andre faste konstruktioner og anlæg, i det omfang anvendelsen af loven er begrundet i de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn, som loven tilsigter at varetage.
Af byggelovens forarbejder og retspraksis fremgår det, at bebyggelse ikke blot
er bygninger, men også kan være andre faste konstruktioner. Her nævnes f.eks.
hegnsmure, pergola, terrasser og lignende. Hvornår en genstand er omfattet af
byggelovens § 2, stk. 2, beror på kommunens konkrete vurdering. Kommunen
skal ved denne vurdering holde sig inden for rammerne af byggelovens bemærkninger, retspraksis m.v.
Det er styrelsens vurdering, at legeredskaberne på en legeplads er faste konstruktioner i byggelovens forstand.
BR10 kap. 4.4 indeholder krav til udformningen og dimensioneringen
af offentligt tilgængelige legepladser. Det fremgår af denne bestemmelse,
at legepladsredskaber skal udføres og dimensioneres sikkerheds - og sundhedsmæssigt forsvarligt, således at risikoen for personskader minimeres.
Hvorvidt et legepladsredskab skal byggesagsbehandles, beror således på, om
legepladsen eller -redskabet er offentligt tilgængeligt.
Offentligt tilgængelige legepladser kan defineres som legepladser, hvor offentligheden i almindelighed har adgang. Der kan ligeledes være tale om en offentligt tilgængelig legeplads, hvor en ikke-begrænset kreds af personer har adgang
til legepladsen, da der i disse tilfælde vil være samme sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn at tage, at der må ske en sidestillelse med offentligt tilgængelige legepladser. Legeredskaber på aflåste arealer kan således anses
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som ikke-offentligt tilgængelige, hvis det alene er en afgrænset kreds af perso1
ner, der har adgang til arealet . Det, der ikke er offentligt tilgængeligt, kan således defineres som værende de legepladser, der er beliggende på privat grund,
og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for en grundejer eller afgrænset ejerkreds. Legeredskaber i private haver kræver således ikke byggetilladelse, da disse ikke er offentligt tilgængelige og endvidere indgår som en del af
indretningen i haven.
Dette støttes bl.a. på Rigsadvokatens meddelelse, juni 2005 hvoraf det fremgår:
”Ved offentligt tilgængelige steder forstås steder, hvortil der er almindelig adgang, herunder veje, parker, offentlige transportmidler, restaurationer (herunder
diskoteker, værtshuse og lignende), butikker og butikscentre i åbningstiden, forlystelsessteder og offentlige kontorer.” Legepladser i blandt andet offentlige skoler og børneinstitutioner defineres ligeledes som offentligt tilgængelige legepladser, uanset om det område, hvorpå legepladsen er placeret, er aflåst uden
for institutionens åbningstid.
Det kan heraf sluttes, at ikke offentligt tilgængelige steder skal være afgrænset
på en sådan måde, at det derved er tilkendegivet, at det ikke er offentligt tilgængeligt. Dette er i overensstemmelse med reglerne på det strafferetlige område, som kan læses af Karnovs note 1040 til straffelovens § 264.
Såfremt der sker genanvendelse af tidligere benyttede redskaber, skal disse
(såfremt de flyttes) sagsbehandles på lige fod med de nye redskaber, da der i
så fald er tale om en nyopførsel af legepladsen. Der skal således ske en konkret
vurdering af, hvorvidt disse opfylder de krav, bestemmelserne tilsigter at varetage.
På grundlag af ovenstående er det således styrelsens vurdering, at der på offentligt tilgængelige legepladser skal ske byggesagsbehandling ved opsætning
af legepladsredskaber.
Det bemærkes, at styrelsens udtalelser alene er vejledende. Den konkrete vurdering henhører under kommunen som afgørelsesmyndighed.
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