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Supplerende information
Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på
kundens redskaber. Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs professionelle vurdering
på inspektionstidspunktet.
Ved inspektionen er der kun benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard, såfremt de vises i rapporten under en
afvigelsesbehandling. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet
visuelt.
Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol.Der er ikke foretaget demontering af lukkede
dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger.
Redskaber som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden og har afvigelser, er ikke nødvendigvis usikre, men bør
risikovurderes af ejer.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:
Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering, en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen,
supplerende information om gældende standarder, betingelserne for selve inspektionen, samt en smiley baseret på inspektørens
karaktergivning af de forskellige afvigelser.
Side 2, Kontroldokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab.Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden
der er gældende for det pågældende redskab. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og standard
henvisninger. Til højre for fotoet er der angivet inspektørens klassificering af afvigelsen. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives der en
rød smiley, uagtet gennemsnitskarakter.

Klassificering:
Info = Såfremt der er registreret afvigelser behandles de herefter, ellers er foto kun til info.
3 = Ingen/små afvigelser registreret d.d. = Ingen eller lille risiko for små skader.
2 = Aktion indenfor 1 måned = Mellem risiko for skader.
1 = Aktion indenfor 1 uge = Stor risiko for skader.
0 = Fare for liv/lemmer, redskabet lukkes straks = Uacceptabel risiko for skader.
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1 Foto 1 -
Oversigt

2 Foto 2 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 3:2017 Rutschebaner
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

3 Foto 3 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 2:2017 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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4 Foto 4 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 2:2017 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Opgaven blev udført af: Kim Bach - Tlf. +45 33 60 20 70

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!
Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er
gældende i 1 år.
Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på
telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk
Vi ses forhåbentligt næste år.
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