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Europanorm för gungor i lekplatserna? 
 

Det har i massmedia under den senaste tiden diskuterats om det är EU som 
bestämmer hur våra lekplatser ska se ut. Debatten har till viss del givit 
intrycket av att det ställs krav på en omedelbar ombyggnad av befintliga 
lekplatser. Ett aktuellt exempel utgör frågan om avståndet mellan gungorna 
på daghemmen. 

Debatten ger anledning till vissa klarlägganden. 

1. Det är inte EU som diskuterat lekplatsutrustningar. Det är de 18 
europeiska länderna som tyckt att det vore bra om det fanns likartade regler 
för lekutrustning. Olika lagstiftning i länderna leder till att varorna också blir 
olika.  En harmonisering inom EU av regelverket kring lekplatser syftar till 
att  förhindra att dåliga och felaktiga produkter säljs på marknaden. På så 
sätt underlättas också den fria handeln mellan länderna inom EU. I och med 
EES-avtalet påbörjades en sådan diskussion mellan medlemsländerna.  

Inom Europa pågår just nu arbetet med en sådan europanorm. Arbetet har 
pågått under flera år. Svenska kommunförbundet har  deltagit i detta  arbete 

2. Det är självfallet ingen som vill att barn ska skada sig vid lek. En standard 
syftar till att förena lekvärde med rimlig säkerhet. Redan idag finns en 
svensk standard för lekredskap i 8 delar, SS 99 10 10 - SS 99 10 17 som kan 
beställas från SIS tel 08 - 613 52 00 för en kostnad av ca 800 kr. Denna 
standard har stora likheter med det arbetsmaterial som nu diskuteras på 
europeisk nivå.  De flesta försäljare av lekutrustning använder sig av svensk 
standard. Det kan ändå vara klokt att kontrollera att den utrustning man 
avser att inhandla följer standarden. Om en utrustning ska repareras eller 
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kompletteras är det sannolikt också klokt att se till att den följer svensk 
standard. 

 

3. En gemensam europanorm kring lekplatsutrustning kan troligen förväntas 
först om något år. Om och när den kommer blir den helt frivillig. Den 
kommer att få utformningen av en rekommendation som inte blir tvingande. 
Den blir dessutom tillämplig endast vid nyproduktion. Syftet med normen är 
ju främst att underlätta för länderna att kunna köpa och sälja nya varor till 
varandra. 

Vi återkommer med ytterligare information så snart en europastandard är 
klar. 

 

Ytterligare upplysningar 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av  Louise Fernstedt tel 08 - 
767 21 05 / 010 - 227 40 68 och Torsten Wikenståhl, tel 08 - 772 42 06 

 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 

Sektionen för skola och barnomsorg 

 

 

Louise Fernstedt 

      Kjell-Åke Eriksson  

 

 


	Europanorm för gungor i lekplatserna?

