
Det vises til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr samt norske standarder for 
fallunderlag og den enkelte type lekeapparat. 

SJEKKLISTE FOR VIRKSOMHETENS UTEOMRÅDE 
 

Er utelekeområdet inngjerdet? Ja    Nei 

Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måket og strødd vinterstid? Ja    Nei 

Er farlige skrenter og stup sikret? Ja    Nei 

Er overflaten godt drenert slik at vanndybder over 10 cm unngås? Ja    Nei 

Er overflaten fri for glasskår, rustne spiker, sigarettsneiper og lignende? Ja    Nei 

Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko godkjent støtdempende 
underlag (f.eks. 40 cm dyp siktet, ikke byggbar sand eller støtabsorberende 
matter)? 

Ja    Nei 

Er alle konstruksjoner/apparater godt festet? Ja    Nei 

Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barna kan 
skade seg på? 

Ja    Nei 

Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd? (Hvis spiker likevel er brukt, 
er de skikkelig slått inn og spissene bøyd?) 

Ja    Nei 

Er bevegelige deler og fjærer på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan 
klemme/klippe fingre? 

Ja    Nei 

Er det oppbremsningsflate på slutten av sklia? Ja    Nei 

Frittstående sklier: Er det sklisikret plattform øverst med rekkverk som går 
naturlig over i selve sklia? 

Ja    Nei 

Er huske-/vippesetene av støtabsorberende materiale? (For eksempel bildekk) Ja    Nei 

Er lekeapparatene slik utformet at barna ikke kan henge seg fast? (Åpninger i 
området 110-230 mm, 40-70 mm og 8-25 mm skal ikke forekomme. Alle 
vinkler som vender oppover i konstruksjoner skal være større enn 50 .) 

Ja    Nei 

Er huskestativene plassert på et avskjermet område slik at andre aktiviteter 
ikke kommer i konflikt med huskenes utsvingsområde? 

Ja    Nei 

Er de andre lekeapparatene plassert slik at de ikke står i veien for hverandre 
eller kommer i konflikt med andre lekeaktiviteter? 

Ja    Nei 

Er støpt fundament på lekeapparater avsluttet minst 20 cm under bakken og 
tildekket med fyllmasse? 

Ja    Nei 

Blir lekeapparater i tremateriale jevnlig sjekket for råte- og slitasjeskader? Ja    Nei 

Blir lekeapparater i jernkonstruksjon jevnlig sjekket for rust-, brudd- og 
slitasjeskader? 

Ja    Nei 

Blir tau, bolter og oppheng jevnlig sjekket for slitasjeskader? Ja    Nei 

Har lekeplassen er trygg akebakke? (Ingen stolper o.l som barna kan 
kollidere med.) 

Ja    Nei 

Er uteområdet fritt for stikkebusker og giftige planer/busker? Ja    Nei 

Er alt trevirke fritt for kreosot, kvikksølv, bly, arsen og kadmium? Ja    Nei 

 


