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BESIGTIGELSESRAPPORT 

 
Besigtigelsesdato: 18. april 2011 

Ordre modtaget: 24. marts 2011 

Ordre afleveret: 29. april 2011 

Besigtigelsesnr.: KMC 2011-B001 

Antal bilag: 4 

 

 

Rekvirent: 

Fasangården Kontaktperson: Steen Kledal  

V / Steen Kledal Tlf.nr.: 49 14 45 26  

Fasanvænget 276 Mobil:   

2980 Kokkedal E-mail: steen.kledal@fasanvaenget.dk  

 

 

Besigtigelsessted: 

Legepladserne i Gård 1, 4, 11 og 12 Kontaktperson: Steen Kledal    

Fasanvænget Tlf.nr.: 49 14 45 26    

2980 Kokkedal Mobil:     

 E-mail: steen.kledal@fasanvaenget.dk    

 

 

Besigtigelsen er foretaget på følgende vilkår: 

FagTek A/S er anmodet om at foretage besigtigelse af efterfølgende udstyr og redskaber med afsæt i 

gældende sikkerhedsregler for legepladsudstyr, DS/EN 1176 og DS/EN 1177. 

 

FagTek A/S gør her opmærksom på, at det viste udstyr normalt ikke betragtes som legeredskaber, og 

derfor udarbejdes der ikke en traditionel inspektionsrapport, hvor konstaterede fejl beskrives med hen-

visning til standardernes krav. 

Besigtigelsesrapporten beskriver således kun de eventuelle fejl og afvigelser i forhold til de gældende 

sikkerhedsregler for legepladsudstyr. 

 

Besigtigelsesrapporten gælder kun for de redskaber og elementer, der er vist i nærværende rapport. 

 

Der er ikke foretaget nogen statiske beregninger, og redskaber/udstyr eller dele af disse er ikke blevet 

demonteret for at konstatere eventuelle fejl og mangler. 

 

Hvor inspektionen af redskabet eller dele af redskabet kræver anvendelse af stige, eller hvor konsulen-

ten vurderer særlig risiko grundet konstruktionens fysiske tilstand, art eller lignende, er der foretaget en 

vurdering ud fra det, der kunne iagttages. 
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Side 2 af 2 

 

Et eventuelt faldunderlags stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt.  

 

Bemærk: Nærværende besigtigelsesrapport er udtryk for de fejl og mangler, der i forhold til gældende 

legepladsstandarder – DS/EN 1176 og DS/EN 1177 – er fundet på de viste på besigtigelsestidspunktet. 

 

Hvis kravene i de gældende legepladsstandarder giver mulighed for det, vil noter eller udeladelse af 

noter, som giver børn større sikkerhed, blive anvendt. 

 

Besigtigelsesnr.: KMC 2011-B001 

 

Er der spørgsmål til besigtigelsesrapporten kontakt da venligst Fagtek A/S eller undertegnede. 

 

 
 

 

Kim Munk Christensen 

Mobil: 26 16 01 36 

E-mail: kmc@fagtek.dk 
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 BESIGTIGELSE       Bilag: 1 af 4 

 

Besigtigelsesnr.: KMC 2008-B001 

 FagTek A/S     

 

 

 

 

Oversigtsbillede: 

 

Fasanvænget Gård 1 

FagTek A/S gør opmærksom på at basketball stativer ikke er 

omfattet af legepladsstandarderne. 

Foto 1 

 

 

 

 

Problembeskrivelse: 

Hvis et barn kravler igennem viste huller med enten ben eller 

overkrop først, og hovedet ikke kan følge med igennem, vil 

der være risiko for fastklemning og dermed kvælning. 

Huller må ikke være mellem 8,9 og 23 cm, når de er placeret 

mere end 60 cm over underlaget eller ståfladen. 

 

 

 

Foto 2  

 

 

Oversigtsbillede: 

 

Fasanvænget Gård 4 

FagTek A/S gør opmærksom på at basketball stativer ikke er 

omfattet af legepladsstandarderne. 

Foto 3  
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Besigtigelsesnr.: KMC 2008-B001 

 FagTek A/S     

 

 

 

 

Problembeskrivelse: 

Hvis et barn kravler igennem viste huller med enten ben eller 

overkrop først, og hovedet ikke kan følge med igennem, vil 

der være risiko for fastklemning og dermed kvælning. 

Huller må ikke være mellem 8,9 og 23 cm, når de er placeret 

mere end 60 cm over underlaget eller ståfladen. 

 

Foto 4 

 

 

 

 

Oversigtsbillede: 

 

Fasanvænget Gård 11 

FagTek A/S gør opmærksom på at basketball stativer ikke er 

omfattet af legepladsstandarderne. 

Foto 5  

 

 

Problembeskrivelse: 

Der er synlige gevindstykker som stikker ud fra redskabet 

Gevind kan skære børnene eller hænge fast i beklædning. 

Se også efterfølgende foto. 

 

Foto 6  
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Besigtigelsesnr.: KMC 2008-B001 

 FagTek A/S     

 

 

 

 

 

Foto 6  

 

 

Problembeskrivelse: 

Der er risiko for fastklemning af tøj m.m. (se pil). 

Dele, der mødes i nedadgående retning, så de danner en 

vinkel på 60° eller derunder, udgør en fare for fastklemning 

og dermed en risiko for kvælning. 

Se også efterfølgende foto. 

 

 

 

Foto 6  

 

 

 

Foto 6  
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Besigtigelsesnr.: KMC 2008-B001 

 FagTek A/S     

 

 

 

 

Oversigtsbillede: 

 

Fasanvænget Gård 12 

FagTek A/S gør opmærksom på at basketball stativer ikke er 

omfattet af legepladsstandarderne. 

Foto 6  

 

 

Problembeskrivelse: 

Der er synlige gevindstykker som stikker ud fra redskabet 

Gevind kan skære børnene eller hænge fast i beklædning. 

 

Foto 6  
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