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Sagsnr.:   Kompetence: Teknisk udvalg Åben sag 

Resumé 

DPU har ved flere lejligheder modtaget ansøgninger fra lokalråd til etablering af legepladser 
mv. i lokalområderne. Ansøgning til etablering af legepladser hænger ganske godt sammen 
med lokalrådenes virke, hvor der fysisk, socialt og i fællesskab kan skabes noget for et lokal-
områdes borgere.  

Sagsfremstilling 

Ansøgning om etablering af legepladser er som nævnt ansøgninger som falder fint ind under 
DPU’s formålsparagraf om at give tilskud til lokalråd. Problemstillingen er således ikke selve 
tilskuddet, men den efterfølgende drift af legepladsen.  
 
Slagelse Kommune har 24 offentlige legepladser. Disse bliver vedligeholdt og der bliver ført 
tilsyn via Vej og Park. Herudover er der legepladser på børneinstitutioner og skoler mv. Disse 
legepladser vedligeholdes og tilses via lederen det pågældende sted. 
 
Legepladser etableret af lokalråd m.fl. er/kan være placeret på offentlig eller privat jord. Lokal-
rådene vil som et led i de sociale og fysiske aktiviteter stå for vedligeholdelse og tilsyn. Er le-
gepladsen placeret på en kommunal institutions areal, er der måske indgået en aftale mellem 
lokalråd og lederen af institutionen om en eller anden form for tilsyn, eller der er stillet andre 
krav i forbindelse med udlån af areal til en legeplads etableret af et lokalråd. Disse andre krav 
kan eksempelvis være drift, vedligehold og tilsyn som har en driftsøkonomisk konsekvens som 
lokalrådet ikke kan håndtere.              
 
Der er som det fremgår ovenfor forskel på de enkelte legepladsers niveau for drift, vedligehold 
og tilsyn. Der er ikke forskel på ansvaret, idet det altid er ejeren der kan gøres ansvarlig, her-
under erstatningsansvarlig, hvis der sker/opstår en situation hvor legepladsen på grund af fejl 
og mangler er årsag til uheld mv. 
 
Formanden ønsker på grundlag af ovennævnte, at udvalget drøfter sagen principielt med hen-
blik på at fremsende anmodning til Teknisk Udvalg om at tage sagen op på et møde. 

Økonomiske konsekvenser 

Afhænger af efterfølgende beslutninger. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at sagen drøftes mhp. om der skal fremsendes anmodning til Teknisk Udvalg i forhold til det 

principielle i sagen. 

Beslutning 

Sagen fremsendes til Teknisk Udvalg med anmodning om, at der bliver lavet en differentieret 
politik i forhold til drift af legepladser.   
 
 
 
 


