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*�)�8OOHU¡GKDYH
%HVW\UHOVHQV�EHUHWQLQJ�����

�NRQRPL
'HQ�WRWDOH�LQGW JW�IRU������DQGUDJHU������������NU��PRG�EXGJHWWHUHW���������NU��'HQ�XGJ¡UHV�L
DO�Y VHQWOLJKHG�DI�NRQWLQJHQWHU�VDPW�HQ�PLQGUH�UHIXVLRQ�DI�IRUVLNULQJVSU PLHQ��3n�XGJLIWVVLGHQ
3n�XGJLIWVVLGHQ�OLJJHU�KDU�YL�KDIW�I UUH�XGJLIWHU�HQG�EXGJHWWHUH��QHPOLJ������������NU�PRG
EXGJHWWHUHW�IRUEUXJ�Sn������������NU��'HW�JLYHU�HW�RYHUVNXG�Sn�GULIWVEXGJHWWHW�Sn�����������NU
PRG�EXGJHWWHUHW������������'HW�VN\OGHV�SULP UW�DW�XGJLIWHU�WLO�I OOHVDUHDOHU�HU�ODYHUH�HQG
IRUYHQWHW�FD��������NU��RJ�YL�LNNH�DIKROGWH�VRFLDOH�DUUDQJHPHQWHU�L������SJD�&RYLG�����FD
�������NU���

0HG�XGJDQJHQ�DI������KDU�YL�LDOW�KHQVDW���������NU�WLO�NOLPDIRQGHQ�

cUHWV�UHJQVNDE�JLYHU�HQ�EDODQFH�L�IRUHQLQJHQ�SU�������������Sn������������NU��

)RUHQLQJHQV�NDVVHUHU��1LHOV��YLO�L�JHQQHPJDQJ�DI�UHJQVNDEHW�Sn�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�NRPPH
PHG�IOHUH�GHWDOMHU�RPNULQJ�nUHWV�UHJQVNDE�RJ�EDODQFH��RJ�NODU�WLO�DW�EHVYDUH�HYHQWXHOOH
VS¡UJVPnO�

.¡EPDQGVEXWLNNHQ
(MHUHQ�DI�HMHQGRPPHQ�KDU�DQV¡JW�NRPPXQHQ��SODQ��WUDILN��RJ�NOLPDXGYDOJHW��RP�DW�In� QGUHW
ORNDOSODQHQ��Vn�GHW�EOLYHU�PXOLJ��DW�RPE\JJH�GHQ�HNVLVWHUHQGH�HMHQGRP�WLO���EROLJHU�
8GYDOJHW�KDU�VDW�DGPLQLVWUDWLRQHQ�L�JDQJ�PHG�DW�XGDUEHMGH�HQ�ORNDOSODQ��.�����IRU�RPUnGHW�
8G�IUD�XGYDOJHWV�IHEUXDU�P¡GHUHIHUDW��HU�GHW�YLVW�LNNH�HQ�KDVWH�VDJ�

.OLPDWLOSDVQLQJ
)UHGHQVERUJ�)RUV\QLQJ��))��KDU�VWDUWHW�DUEHMGHW�PHG�HW�IRUVLQNHOVHVEDVVLQ��Sn�I OOHVDUHDOHW�QHG
PRG�MHUQEDQHQ�
%DVVLQHW�VNDO�IRUHE\JJH�RYHUVY¡PPHOVHU��L�IRUELQGHOVH�PHG�VN\EUXG�IRU�HQGHQ�DI����VWLNYHM�Sn
5\SHY QJHW�
'HU�VNDO�IRUHWDJHV�HQ�U NNH�XQGHUV¡JHOVHU�RJ�))�KDU�YDOJW�&2:,�VRP�UnGJLYHU�Sn�SURMHNWHW�



) OOHVDUHDOHU
9L�YHGWRJ�Sn�VHQHVWH�JHQHUDOIRUVDPOLQJ��DW�YL�NXQQH�RSVWDUWH�IDVH����L�KHQKROG�WLO�JRGNHQGWH
KHOKHGVSODQ�IRU�8OOHU¡GKDYH�

2SVXPPHULQJ�DI�KYDG�IDVH���RPIDWWHGH�
Ɣ )MHUQHOVH�DI�����NYP�EURPE UNUDW��L�NDQWHQ�DI�VNRYHQ��W W�Sn�VWLHQ�YHG�)DVDQY QJHW�
Ɣ VDPW�IMHUQHOVH�DI�U¡GGHU�RJ�JHQRSUHWQLQJ�DI�RPUnGHW��8GI¡UW�
Ɣ ) OGQLQJ�RJ�URGIU VQLQJ�DI�EXVN�EDJ�YHG�'5������VDPW�JHQRSUHWQLQJ�PHG�MRUG�RJ

JU V��8GI¡UW
Ɣ 7U I OGQLQJ�DI�VNDGHW�(JHWU �YHG�HQJHQ��JUHQHQH�HU�RSKXJJHW�WLO�IOLV�RJ�VWDPPHU�VNXOOH

KDYH�Y UHW�ODJW�L�EXQNH�IRU�HQGHQ�DI�'URVVHOY QJHW��%HNODJHOLJYLV�HU�GHWWH�LNNH�JMRUW
HQGQX��.¡UVHO�Sn�SO QHQ�KDU�GHVY UUH�LNNH�Y UHW�PXOLJ��JUXQGHW�RIWH�QHGE¡U�PHG�VWRUH
P QJGHU�UHJQ�

Ɣ 9L�KDU�YDOJW�DW�DQQXOOHUH�SODQHQ�RP�I OGQLQJ�DI�DIKRUQ�YHG�KRYHGVWLHQ�W W�YHG�VNRYHQ�

'ULIWVRSJDYHU�DI�I OOHVDUHDOHU
<GHUPHUH�KDU�YRUHV�JDUWQHU�XGI¡UW�I¡OJHQGH�RSJDYHU�L�KHQKROG�WLO�DIWDOWH�nUVSODQ�IRU�SDVQLQJ�RJ
SOHMH�DI�RPUnGHW�

Ɣ 6WRUH�JUHQH�IUD�WU HUQH�YHG�XGNDQWHQ�DI�VNRYHQ��VRP�KDQJ�XG�RYHU�SO QHQ��HU�VNnUHW
Y N

Ɣ (Q�GHO�EXVNH�HU�NOLSSHW�
Ɣ $OOH�NXJOHDKRUQ�HU�NOLSSHW�
Ɣ 'HW�HU�\GHUPHUH�EHVOXWWHW�DW�VWRSSH�PHG�JU VNOLSQLQJ�PDUNHUHW�PHG�U¡GH�IHOWHU��VH

YHQOLJVW�ELOOHGH��DI�GH���RPUnGHU��KYRU�GHU�LNNH�O QJHUH�EOLYHU�VOnHW�JU V��PHQ�JDQJVWLHU
EOLYHU�NOLSSHW�LJHQQHP�GHW�K¡MH�JU V��GHO�DI�KHOKHGVSODQHQ���'HWWH�YLO�JLYH�RPNULQJ���
IOHUH�WLPHU�RYHU�HQ�V VRQ�WLO�DW�J¡UH�EUXJ�DI�WLO�DQGUH�RSJDYHU��GHU�NXQQH�WU QJH�WLO�HQ
N UOLJ�KnQG�



Ɣ 'HU�HU�RJVn�LQGJnHW�DIWDOH�RP�DW�VOnQLQJ�DI�VNRYEXQGHQ�LNNH�VNDO�IRUHWDJHV�O QJHUH��'HW
YLO�IULJLYH�RPNULQJ���WLPHUV�DUEHMGH��GHU�VNDO�EUXJHV�WLO�EHGUH�SDVQLQJ�DI�WU HUQH�L�GHW
LQGUH�RPUnGH�

'HW�HU�RJVn�EHVOXWWHW�DW�GHW�VWRUH�WU ��KHOKHGVSODQHQ��VH�ELOOHGH���VNDO�I OOHV��SHQJHQH�WLO�GHQQH
RSJDYH�HU�G NNHW�DI�IULJLYHW�SHQJH�IUD�IDVH����KYRU�$KRUQ�WU HW�YHG�KRYHGVWLHQ�LNNH�EOHY�I OGHW�
) OGQLQJHQ�DI�GHWWH�WU �HU�HQ�GHO�DI�KHOKHGVSODQHQ���2J�YDU�HQ�IHMO�GLVSRQHULQJ�IUD�EHVW\UHOVHQ
VLGH�DW�RSJDYHQ��I OGQLQJHQ�LNNH�VNHWH�L�IDVH���SURMHNWHW�

7DQNHU�IRU�IUHPWLGLJH�RSJDYHU�IRU�I OOHDUHDOHW
+YDG�VNDO�GHU�VNH�PHG�RPUnGHW�KYRU�EURPE UNUDWWHW�HU�EOHYHW�IMHUQHW"
*DUWQHU�KDU�IRUVOnHW�GHWWH�WLO�JHQHWDEOHULQJ��SODQWQLQJ�DI���VWN��(JHWU HU��-D�GHW�HU�HQ�PXOLJKHG�
PHQ�YL�KDU�VSXUJW�LQG�WLO�IOHUH�IRUVODJ�
9RUHV�IRUVODJ�IRU�GHW�Q YQWH�RPUnGH�YDU�RP�GHW�NXQQH�Y UH�HQ�PXOLJKHG�DW�HWDEOHUH�HQ
IUXJWKDYH�PHG�E UEXVNH�RJ�IUXJWWU HU��'HWWH�DIVORJ�JDUWQHUHQ��Sn�JUXQG�DI�PDQJOHQGH�O\V�RJ
OXIW��2SJDYHQ�OLJJHU�GHUIRU�VWDGLJ�VRP�XDINODUHW�
+DQ�IRUHVORJ�HQ�PXOLJKHG��I[�SODFHULQJ�L�LQGUH�RPUnGH�DI�YRUHV�IRUHQLQJ��PnVNH�YHG
QHGO JJHOVH�DI�GHQ�PHOOHPVWRUH�YHVWOLJH�OHJHSODGV�

$IIDOGVRUGQLQJHQ
6LGHQ�GHW�Sn�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ������EOHY�YHGWDJHW�DW�Jn�YLGHUH�PHG�HQ�LQGLYLGXHO
DIIDOGVO¡VQLQJ��HU�GHQQH�EOHYHW�JHQQHPI¡UW�IRU�GH�IOHVWH�DI�JUXQGHMHUIRUHQLQJHQV�KXVVWDQGH�
RPHQG�PHG�HQNHOWH�NLNVHUH�L�XGUXOQLQJHQ�

6\WWHQ�KXVVWDQGH�N¡UHU�IRUWVDW�YLGHUH�Sn�GHQ�JDPOH�RUGQLQJ��LGHW�NRPPXQHQ�KDU�PHOGW�XG��DW�GH
OLJJHU�RYHU�W\YH�PHWHU�IUD�RIIHQWOLJ�YHM��KYRUIRU�NRPPXQHQ�ODJGH�RS�WLO��DW�EHERHUQH�VHOY�VNXOOH
N¡UH�DIIDOGVEHKROGHUQH�IUHP�WLO�HQ�RSVDPOLQJVSODGV�



%HVW\UHOVHQ�KDU�HIWHUI¡OJHQGH�LQGKHQWHW�WLOEXG�Sn�HWDEOHULQJ�RJ�EHI VWQLQJ�DI�HQ�VnGDQ�SODGV�
KYLONHW�VDPOHW�O¡E�RS�Sn�NU����������

/¡UGDJ�GHQ����IHEUXDU�KDYGH�EHVW\UHOVHQ�LQGNDOGW�P¡GH�PHG�GH����KXVVWDQGH��KYRU�ODQJW�GH
IOHVWH�KXVVWDQGH�YDU�UHSU VHQWHUHW��+HU�EOHY�IRUVNHOOLJH�O¡VQLQJHU�RJ�PXOLJKHGHU�GLVNXWHUHW�

'HW�HU�GHVXGHQ�NRPPHW�IUHP��DW�PDQ�L�$OOHU¡G�.RPPXQH�KDU�YDOJW�DW�GLVSHQVHUH�IUD
DIVWDQGVNUDYHW��KYRUIRU�EHVW\UHOVHQ�PHQHU��DW�HQ�OLJQHQGH�SROLWLVN�O¡VQLQJ�Pn�NXQQH�RSQnV�L
)UHGHQVERUJ�.RPPXQH�

9HG�HW�P¡GH�GHQ�����IHEUXDU�PHOOHP�UHSU VHQWDQWHU�IRU�EHVW\UHOVHQ��NRPPXQHQ�RJ�IRUV\QLQJHQ
KDU�EHVW\UHOVHQ�IUHPI¡UW��DW����DI�GH����KXVVWDQGH�IDNWLVN�OLJJHU�XQGHU����PHWHU�IUD�RIIHQWOLJ�YHM�
RJ�IRU�GH�V\Y�DQGUH�KXVVWDQGH�HU�GHU�IRUHVOnHW�HQ�PLQGUH�EHNRVWHOLJ�O¡VQLQJ��VRP�EHVW\UHOVHQ
GRJ�LNNH�KDU�VDW�MD�WLO��.RPPXQHQ�HU�L�VNULYHQGH�VWXQG�HQGQX�LNNH�YHQGW�WLOEDJH�PHG�HW�VYDU�

9HG�P¡GHW�NRP�GHW�IUHP��DW�HQ�KXVVWDQG�YLO�NXQQH�RSQn�GLVSHQVDWLRQ�IUD�DW�N¡UH
DIIDOGVEHKROGHUH�IUHP��VnIUHPW�GHQ�PHVW�PRELOH�ERUJHU�Sn�KXVVWDQGHQ�HU�EHY JHOVHVK PPHW�

,�GHFHPEHU�PnQHG�YHGWRJ�)UHGHQVERUJ�NRPPXQDOEHVW\UHOVH�HQ�DIIDOGVO¡VQLQJ�IRU�NRPPXQHQ
PHG�HQ�DIIDOGVEHKROGHU�PLQGUH�HQG�QX�SU��KXVVWDQG��7LO�EHVW\UHOVHQV�RYHUUDVNHOVH�YDOJWH
NRPPXQHQ�LPLGOHUWLG�DW�XGUXOOH�GHQ�JDPOH�O¡VQLQJ�KRV�RV��GD�GHQ�Q\H�O¡VQLQJ�HQGQX�LNNH�HU
LPSOHPHQWHUHW��'HW�EHW\GHU��DW�YL�Pn�IRUYHQWH�DW�VNXOOH�VNLIWH�O¡VQLQJ�LJHQ�LQGHQ�IRU�HW�nU��KYLONHW
KDU�JMRUW�GHW�YDQVNHOLJW�IRU�EHVW\UHOVHQ�DW�NRPPH�PHG�HW�SHUPDQHQW�IRUVODJ�WLO�DIVN UPQLQJ�DI
EHKROGHUQH�Sn�GH�HQNHOWH�KXVVWDQGH�

/HJHSODGVHU
9L�ILN�L�VWDUWHQ�DI�MDQXDU�PnQHG�IRUHWDJHW�HQ�LQVSHNWLRQ�DI�YRUHV�WUH�OHJHSODGVHU��'D�YRUHV
OHJHSODGVHU�HU�RIIHQWOLJW�WLOJ QJHOLJH��VNDO�GHWWH�J¡UHV�pQ�JDQJ�nUOLJW�IRU�DW�VLNUH��DW
OHJHSODGVHUQH�HU�VLNNHUKHGVP VVLJW�IRUVYDUOLJH��,QVSHNWLRQHQ�EOHY�XGII¡UW�DI�1RUGLVN
/HJHSODGVLQVWLWXW��VRP�HU�DNNUHGLWHUHW�RJ�FHUWLILFHUHW�VRP�XYLOGLJH�LQVSHNW¡U��5HVXOWDWHW�YDU
GHVY UUH�HQ�VWRU�U¡G�VPLOH\��6RP�GHW�IUHPJnU�DI�LQVSHNWLRQVUDSSRUWHQ��HU�IOHUH�DI�YRUHV
OHJHSODGVHOHPHQWHU�L�GnUOLJ�VWDQG��)[�HU�GHU�IUHPVNUHGHQW�UnG�L�J\QJHVWDWLYHUQH��VRP�RJVn�HU
SODFHUHW�IRUNHUW��Vn�VW¡GRPUnGHW�EOLYHU�IRU�OLOOH��'HVXGHQ�OHYHU�G NJ\QJHUQH�LNNH�RS�WLO�NUDYHW�RP
HQ�PLQLPXPVIULK¡MGH�Sn����FP��PnOW�WLO�SODQW�XQGHUODJ��7DNNHW�Y UH�.DUVWHQ�IUD�'5����RJ
0RJHQV�IUD�EHVW\UHOVHQ�HU�J\QJHUQH�EOHYHW�IMHUQHW��Vn�YL�XQGJnU�XO\NNHU�PHG�Y OWHGH
J\QJHVWDWLYHU�

9 UVW�VWnU�GHW�GRJ�WLO�PHG�GHW�VWRUH�NODWUHWnUQ�RJ�GHQ�OLOOH�UXWVFKHEDQH��VRP�EHJJH�EOHY�YXUGHUHW
PHG��� �)DUH�IRU�OLY�OHPPHU��UHGVNDEHW�OXNNHV�VWUDNV��.ODWUHWnUQHW�KDU�IOHUH�KRYHGNOHPI OGHU�
GYV��nEQLQJHU�PHOOHP��������FP��YHG�HQ�IDOGK¡MGH�Sn�RYHU����FP��PHG�IDUH�IRU�IDVWNOHPQLQJ�DI
KRYHG�RJ�KDOV��.ODWUHWnUQHW�VNDO�GHUIRU�IMHUQHV��,QGWLO�YLGHUH�KDU�EHVW\UHOVHQ�DIVS UHW�NODWUHWnUQHW
PHG�U¡GW�EnQG��.ODWUHWnUQHW�Pn�DOWVn�LNNH�EHQ\WWHV��5XWVKFHEDQHQ�IHMOHGH�YHG
VQRUHVWRSSHUSU¡YHQ��'HWWH�YDU�GRJ�HQ�PLQGUH�WLQJ��VRP�WDNNHW�Y UH�1LHOV�IUD�EHVW\UHOVHQ�KXUWLJW



EOHY�ILNVHW�YHG�DW�K YH�SODGHQ�YHG�UXWVFKHEDQHQ�RJ�IXJH�L�UHYQHQ��'HQ�OLOOH�UXWVFKHEDQH�Pn
GHUIRU�JHUQH�EHQ\WWHV�

,QVSHNWLRQVUDSSRUWHQ�HU�YHGK IWHW��KYLV�QRJHQ�VNXOOH�KDYH�LQWHUHVVH�L�DW�O VH�GHQ�

+MHUWHVWDUWHU
0XQGWOLJ�RULHQWHULQJ�
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Nordisk Legepladsinstitut
Maglemølle 21
4700 Næstved

Telefon: 70 70 78 17
Email: info@nlpi.dk

Inspektion gennemført hos:
Hovedinspektion GF Ullerødhave Kokkedal 3 legepladser

Kunde
GF Ullerødhave
Rypevænget 256
2980 Kokkedal

Skema
HOVEDINSPEKTION

Rapportudførsel
06 jan 2022

Ordrenummer:
6296

Info: Inspektionsdato:
Hovedinspektion

Klassificering
Info
3
2
1
0

Foto nr:
1,3,7 m.fl.
2,5,6 m.fl.
19,28,31
8,9,10 m.fl.
4,23,24 m.fl.

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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Nr. Kontroldokumentation

1 Foto 1 -
Oversigtsbillede.

2 Foto 2 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 6:2017 Vipper
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

3 Foto 3 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 3:2017 Rutschebaner
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
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Nr. Kontroldokumentation

4 Foto 4 0
Redskabet fejler ved snorestopperprøven.
Her vist med prøvningsudstyr.
DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning
af tøj + Anneks D pkt. 3 Fastklemning af tøj

5 Foto 5 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

6 Foto 6 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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7 Foto 7 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 2:2017 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold

8 Foto 8 1
Der er fremskredent råd i denne
redskabsdel.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende
vedligeholdelse.

9 Foto 9 1
Dækgynger skal have en minimumsfrihøjde
på 40 cm målt til plant underlag, her er det
krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde
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10 Foto 10 1
Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort
stødområde.
Gyngens stødområde skal være: afstanden
fra sædet op til overliggeren ganget med
0,867 + 225 cm, med den nuværende
overgang til terræn. Afstanden skal være i
begge bevægelsesretninger. Målene er
gyldige ved korrekt frihøjde for sæderne.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets
udstrækning + fig. 8 Krav til…. og fig. 9
Eksempel på..

11 Foto 11 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 6:2017 Vipper
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold

12 Foto 12 1
Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav
der stilles i den reviderede standard.
Ringen som vises må ikke kunne gå ind over
støtten, dette for at forhindre evt.
øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte
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13 Foto 13 -
Oversigtsbillede.

14 Foto 14 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

15 Foto 15 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 6:2017 Vipper
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.
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16 Foto 16 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

17 Foto 17 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 6:2017 Vipper
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold

18 Foto 18 1
Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav
der stilles i den reviderede standard.
Ringen som vises må ikke kunne gå ind over
støtten, dette for at forhindre evt.
øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte
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19 Foto 19 2
Der er begyndende råd flere steder.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig
vedligeholdelse.

20 Foto 20 1
Finéren er flere steder i stykker og har
tendens til at splintre og skabe skarpe
kanter. Observer skadens udvikling løbende.

DS/EN 1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende
vedligehold

21 Foto 21 -
Oversigtsbillede.
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22 Foto 22 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 3:2017 Rutschebaner
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold

23 Foto 23 0
Her er der flere hovedklemfælder, dvs.
åbninger mellem 8,9-23 cm, ved en
faldhøjde på over 60 cm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning
af hoved og hals + Anneks D pkt. D 2.1
Lukkede åbninger

24 Foto 24 0
Her er der flere hovedklemfælder, dvs.
åbninger mellem 8,9-23 cm, ved en
faldhøjde på over 60 cm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning
af hoved og hals + Anneks D pkt. D 2.1
Lukkede åbninger
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25 Foto 25 0
Her er der flere hovedklemfælder, dvs.
åbninger mellem 8,9-23 cm, ved en
faldhøjde på over 60 cm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning
af hoved og hals + Anneks D pkt. D 2.1
Lukkede åbninger

26 Foto 26 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

27 Foto 27 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
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28 Foto 28 2
Redskabet står løst.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende
vedligeholdelse.

29 Foto 29 -
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 2:2017 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold

30 Foto 30 1
Der er fremskredent råd i flere af stolperne.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende
vedligeholdelse.
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31 Foto 31 2
Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stort
stødområde.
Gyngens stødområde skal være: afstanden
fra sædet op til overliggeren ganget med
0,867 + 225 cm, med den nuværende
overgang til terræn. Afstanden skal være i
begge bevægelsesretninger. Målene er
gyldige ved korrekt frihøjde for sæderne.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.10.2 Faldrummets
udstrækning + fig. 8 Krav til…. og fig. 9
Eksempel på..

32 Foto 32 3
Følgende standarder er anvendt under
inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 6:2017 Vipper
EN1176 del 7:2020 Inspektion og
vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. +45 33 60 20 68

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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Forslag til behandling ved generalforsamling i Ullerødhave 24. marts 2022 

 

 
Opdatering af legeplads 

 
I starten af januar måned fik vi foretaget en uvildig inspektion af vores tre legepladser. 
Resultatet var desværre en stor rød smiley. Inspektionsrapporten viser, at flere af vores 
legepladselementer er i kritisk stand, og en del af dem lever ikke længere op til de 
sikkerhedsmæssige krav. Det betyder, at vores forsikring ikke dækker, hvis der skulle ske 
ulykker. Som følge heraf har Bestyrelsen repareret den lille rutsjebane, fjernet alle gynger og 
afspærret klatretårnet. Af sikkerhedsmæssige årsager må klatretårnet ikke længere benyttes 
og skal fjernes hurtigst muligt. En del andre elementer skal også afskaffes inden for de 
næste par år, da der er tiltagende råd i dem. 
 
Bestyrelsen mener, det er vigtigt, at vi holder fast i den oprindelige idé om, at vi i 
Ullerødhave har fællesområder, som er rare at færdes på, som spiller godt sammen med 
vores smukke, unikke bebyggelse, og som lægger op til socialt samvær. En attraktiv 
legeplads, som kan tiltrække børn og voksne i mange aldre, er et vigtigt element for at 
understøtte dette.  
 
Legepladser er dog også dyre at anskaffe og vedligeholde. Derfor foreslår Bestyrelsen, at vi 
opdaterer én af vores tre legepladser, så denne gøres til den attraktive plads, hvor det vil 
være naturligt for beboerne at søge hen. Herved kan vi skabe et naturligt samlingspunkt, 
hvor naboer kan falde i snak og børnene kan mødes til leg. Det er vigtigt, at legepladsen 
opdateres med æstetisk pæne elementer, som er i god kvalitet og kan holde i mange år.  
 
Når klatretårnet fjernes fra legepladsen ved Drosselvænget 213, vil legepladsen fremstå 
meget tom og kedelig. Derfor foreslår Bestyrelsen, at det er denne legeplads, vi genopfrisker 
med nye elementer. I første omgang foreslår Bestyrelsen, at vi allokerer 159.250 DKK til at 
genopfriske denne legeplads finansieret indenfor vores normale budget. 
 
For 159.250 DKK kan vi få fjernet det ulovlige klatretårn og gyngestativ og fx få etableret et 
nyt klatretårn og gyngestativ i slidstærkt, FSC-certificeret robiniatræ. Se venligst vedlagte 
projektforslag fra MaxPlay som eksempel på, hvad vi kan få etableret. 
 
Bestyrelsen foreslår desuden, at vi fremadrettet får foretaget en uvildig legepladsinspektion 
én gang årligt (som alle offentlig tilgængelige legepladser skal) for at sikre, at vores 
legepladser er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. 
 
At skabe et naturligt samlingspunkt i Ullerødhave i form af én attraktiv legeplads vil både 
skabe glæde for nuværende og kommende beboere samt gæster i grundejerforeningen og 
vil gøre Ullerødhave til et endnu mere tiltrækende sted at bo. 
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SE MERE PÅ 
MAXPLAY.DK FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

DIN SPARRINGSPARTNER PÅ UDEMILJØ //

MaxPlay startede som en iværksætterdrøm i 

2016 og er fusioneret sammen med Noles, som 

er Danmarks ældste naturlegepladsproducent. 

Tilsammen har vi 45 års praktisk erfaring og 

ekspertise inden for legepladser og udemiljøer. 

� // �"$1 -�*.� )�.Ď-'$"�҃know-how҃�$Ѷ��/�0�1$&' �
udemiljøer i Danmark og resten af Norden. 

Vi udvikler og producerer selv en del af vores 

produkter og har indgået samarbejder med 

nogle af branchens bedste aktører inden for leg 

og bevægelse.

MED OS FÅR DU
� Hybride samlingspunkter

� Løsninger med fokus på brugeren

� Bæredygtige løsninger: Bæredygtige 

materialer, der kan genbruges eller er 

upcycled, samt miljøvenlige løsninger med 

fokus på reducering af klimaaftryk

� Løsninger som har fokus på legeværdi, 

sikkerhed og kvalitet



SE MERE PÅ 
MAXPLAY.DK FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

NATURLEGEPLADSER //

FÅ NATUREN TÆT PÅ MED GOD SAMVITTIGHED
Naturlegepladsen bringer vores børn tættere på 

naturen. Naturen giver mennesker ro og mange sunde 

og positive energier med.  Med en naturlegeplads kan 

man skabe alt fra temaleg til motoriske 

forhindringsbaner, som passer til netop jeres udemiljø. 

Vores naturlegepladser bliver lavet i Ikast, hvor vi har 

vores produktion. Dette betyder at vi kontrollerer hele 

processen og vi bruger bæredygtige materialer som er 

FSC-certificeret. Dertil kan vi specialdesigne unikke 

legeredskaber efter dit behov.

Fantasien har ingen grænser og det har vores 

naturlegepladser heller ikke.



SE MERE PÅ 
MAXPLAY.DK FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

LEGEPLADS VED DROSSELVÆNGET 213 //



SE MERE PÅ 
MAXPLAY.DK FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

KLATRETÅRNE I NATURTRÆ //

Ullerødhaves nuværende klatretårn overholder 
ikke sikkerheden efter inspektion af 
legepladsinspektør. Det skal derfor pilles ned og 
erstattes med nyt. 

Produktbeskrivelse: RL 208 er et legesystem med 
klatrevæg monteret på en klatrefirkant. I firkanten 
er der udspændt et klatrenet af taifuntorve, man 
kan kravle op af to 2xrebstiger.
Der er en hængebro over til et højt tårn.
Tårnet er med rutsjebane, brandmandsstang og 
en rebstigeopgang.

Her bliver børnene virkelig udfordret motorisk og 
har mange legemuligheder.

Holdbarhed: Robiniatræ er slidstærkt og kan holde 
i op til 20 år. Der er garanti på 15 år.

Målgruppe: 3-14 år. 

Højde: 
3m. klatrevæg. 
3,45m. til taget på tårn.

Sikkerhed: RL 208 overholder alle 
sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i EN 1176, 
emne 1 og 2. 



SE MERE PÅ 
MAXPLAY.DK FORTSÆTTER MENS LEGEN ER GOD

Alle legepladser skal have gynger!

Jeres nuværende gyngestativ er der fremskredent råd i flere 
af stolperne, og stødområdet er ikke tilstrækkeligt stort. 
Derfor bør gyngestativet udskiftes med nyt. 

Dette Robinia gyngestativ er et traditionelt gyngestativ med 
to dækgynger. 

Sikkerhed: Gyngestativ overholder alle 
sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i EN 1176, emne 1 og 
2. 

GYNGESTATIV //
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Forslag til, at foreningen løbende øger medlemmernes opmærksomhed på reglerne 
for det fællesskab, de er en del af. 

Bebyggelsen, Ullerød have, er en tæt og lav bebyggelse, hvor såvel den enkelte 
bygnings udformning (materialevalg og farver) og beplantning er 
”tænkt/planlagt/opført og derfor også tinglyst” som værende en helhed. 

Med ”helhedsplanen” for bebyggelsen, godkendt på sidste generalforsamling, blev 
der endnu engang taget stilling til driften af vores fællesarealer.  

En væsentlig del af beskrivelsen af områdets helhed manglede, nemlig i hvilken grad 
samspillet mellem den enkelte ejendom og fællesarealer indgår i bebyggelsens 
helhed.  

Alle der erhverver ejendomme i området må formodes at være bekendt med 
deklarationen (§9 - lyst den16/6-1980), som bl.a. angiver beplantningens karakter og 
dennes placeringen på egen grund i forhold til skel. 

Efter vedtægten (§3) er grundejerforeningens formål at påse overholdelsen af den for 
området tinglyste deklaration, så i hvilket omfang (mængde/ karakter) kan/skal 
helheden acceptere/tåle afvigelser?                                                                                              
Den igangværende udvikling, hvor samspillet af udearealer står hen i det ”uvisse/til 
hvad den enkelte lægger vægt på”, kan resultere i noget, der tenderer til et noget rodet 
og usammenhængende præg. 

 

Forslaget: 

På grundejerforeningens hjemmeside gøres opmærksom på hvilke elementer 
helheden består af, og i hvilket omfang medlemmerne deltager heri.  

Beplantninger, som er etableret i strid med fastsatte bestemmelser, forudsættes 
lovliggjort senest ved salg. 

   

Sus & Kjeld  

Dr. 311 
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 Forslag til Generalforsamling i Ullerødhave den 24. marts 2022 
 

 
Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309 
Forslag 1 
 
Forslagets indhold: 
Forslaget omfatter fældning af 4 egetræer på det grønne fællesareal mellem matriklerne 
Drosselvænget 307, 308, 309 og Kystbanen. Formålet med forslag 1 er at afhjælpe skyggegener 
på de omtalte matrikler i dagtimerne fra tidligt forår frem til det tidlige efterår. Et af træerne 
anbefales desuden fællet forebyggende, da det har en skade, og med tiden vil udvikle sig til et 
risikotræ. Se bilag 3 hvor de 4 egetræer er markeret med  rødt. 
 
For at bevare områdets parklignende karakter foreslås det, at der som erstatning for de fællede 
træer plantes 3-4 træer af typen fuglekirsebær (eller vild kirsebær), der både er et blomstrende 
træ (forår) og en bærplante (sommer), der kan skabe smuk variation i beplantningen på 
området. Vild kirsebær indgår som sort i lokalplanen for bebyggelsens ubebyggede arealer (§8, 
stk. 8.3). Forslag til placering af træerne fremgår af bilag 2. 
 
Baggrund: 
Forslagsstillerne har i de senere år oplevet tiltagende skyggegener i deres haver, som alle støder 
op til det grønne fællesareal. De store egetræer som står tættest ved husene er en 30-40 år 
gamle, og kan derfor betegnes som absolut fuldvoksne. Træerne er med andre ord blevet både 
brede og høje. Det betyder, at der nu bliver færre og færre timer på dagen, hvor solen er fri af 
træerne, og når ned i haverne. Det er i sagens natur et problem i ydersæsonen, hvor solen står 
lavt, men også i hele sommerhalvåret, hvor solen står højere, men hvor der så er blade på 
træerne. 
 
Forslagsstillerne har derfor allerede for to år siden på foreningens generalforsamling (den 18. 
februar 2020) fremsat forslag om fældning af træer på området (forslaget er dateret 3. februar 
2020). På daværende generalforsamling besluttede man dog på bestyrelsens foranledning, at 
der først blev udarbejdet en samlet helhedsplan for foreningens grønne arealer. Dette 
accepterede forslagsstiller. Denne helhedsplan foreligger nu, men den forholder sig ikke til den 
her fremsatte problematik med skyggegener. Det fremgår dog af den vedtagne helhedsplan 
(2021, s. 5), at: ´(QNHOWH træer på det åbne fællesareal beskæres eller I OGHV´� hvorfor 
forslagsstillerne henstiller til, at der nu følges op dette initiativ. 
 
Da der er gået to år siden det første forslag blev fremsat er nærværende forslag justeret ift. 
udviklingen på området. De to forslag er således ikke identiske. 
 
Proces: 
Nærværende forslag ønskes sat på dagsordenen som værende en del af den nu vedtagne 
helhedsplan under fase 2 (jf. drøftelse af en kommende fase 2 på foreningens forrige 
generalforsamling den 7. oktober 2021). 
 
 
 
 



 Forslag til Generalforsamling i Ullerødhave den 24. marts 2022 
 

 
Økonomi: 
Der er indhentet tilbud fra tre forskellige firmaer. Bemærk, at der i alle tre tilbud kan opnås 
rabat ved at sammenlægge fældningsarbejdet i dette forslag med forslag 2. Der er derudover 
indhentet tilbud på genplantning på området med fuglekirsebær. En samlet oversigt over de tre 
tilbud er vedlagt i bilag 1. 
 
Indstilling: 
Det indstilles at generalforsamlingen tilslutter sig en integration af nærværende forslag i fase 2 
af helhedsplanen for området.  
 
Forslagsstillerne anbefaler, at man accepterer tilbud B fra Kryger: Skov, park & landskab i 
Fredensborg på fældning af de 4 egetræer, stubfræsning, flishugning og bortkørsel, samt 
genplantning af 4 stk. fuglekirsebærtræer til i alt kr. 17.045,00 inkl. moms. Det er entydigt det 
bedste tilbud (se nærmere udspecificering af tilbud B i bilag 1). 
Men hvis generalforsamlingen samtidig vedtager forslag 2, opnås der en rabat på kr. 2.250,00 
hos Kryger: Skov, park & landskab, og den samlede pris for gennemførelse af forslag 1 og 2 
bliver kr. 23.295,00 inkl. moms. Prisen omfatter fældning af 4 egetræer, 7 træer i klynge, 
stubfræsning, flishugning og bortkørsel samt genplantning med 4 stk. fuglekirsebær. 
 
Hvis forslag 1 vedtages, så indstilles det til bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde 
at fastsætte tidsperioden for arbejdet i fase 2 med henblik på at kunne benytte sig af tilbuddet. 
 
 
 

 
 

Blomstrende fuglekirsebærtræer 
 

 
Kokkedal, den 13. marts 2022 
 
På vegne af matriklerne DR307, DR308 og DR309 
Lasse Bo Nielsen (DR308) og Camilla Moring (DR 309) 
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Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309 
Forslag 2 
 
Forslagets indhold: 
Forslaget omfatter fældning af 7 træer i en klynge på det grønne fællesareal mellem matriklerne 
Drosselvænget 307, 308, 309 og Kystbanen. Formålet med forslag 2 er at afhjælpe skyggegener 
på de omtalte matrikler fra sidst på eftermiddagen og i aftentimerne i hele sommerhalvåret. 
 
Baggrund: 
Forslagsstillerne har i de senere år oplevet tiltagende skyggegener i deres haver, som alle støder 
op til det grønne fællesareal. De i forslaget omtalte 7 træer står samlet lidt til højre for husene 
og har alle en højde der dækker helt for solen fra sidst på eftermiddagen og i aftentimerne i 
hele sommerhalvåret. Området, som træerne står i, er præget af tæt beplantning med flere træer 
i misvækst. Træernes placering fremgår af bilag 3 hvor de er markeret med orange. 
 
Forslagsstillerne har derfor allerede for to år siden på foreningens generalforsamling (den 18. 
februar 2020) fremsat forslag om fældning af træer på området (forslaget er dateret 3. februar 
2020). På daværende generalforsamling besluttede man dog på bestyrelsens foranledning, at 
der først blev udarbejdet en samlet helhedsplan for foreningens grønne arealer. Dette 
accepterede forslagsstiller. Denne helhedsplan foreligger nu, men den forholder sig ikke til den 
her fremsatte problematik med skyggegener. Det fremgår dog af den vedtagne helhedsplan 
(2021, s. 5), at: ´(QNHOWH træer på det åbne fællesareal beskæres eller I OGHV´� hvorfor 
forslagsstillerne henstiller til, at der nu følges op dette initiativ. 
 
Da der er gået to år siden det første forslag blev fremsat er nærværende forslag justeret ift. 
udviklingen på området. De to forslag er således ikke identiske. 
 
Proces: 
Nærværende forslag ønskes sat på dagsordenen som værende en del af den nu vedtagne 
helhedsplan under fase 2 (jf. drøftelse af en kommende fase 2 på foreningens forrige 
generalforsamling den 7. oktober 2021). 
 
Økonomi: 
Der er indhentet tilbud fra tre forskellige firmaer. Bemærk, at der i alle tre tilbud kan opnås 
rabat ved at sammenlægge arbejdet for dette forslag med forslag 1. En samlet oversigt over de 
tre tilbud er vedlagt i bilag 1. 
 
Indstilling: 
Det indstilles at generalforsamlingen tilslutter sig en integration af nærværende forslag i fase 2 
af helhedsplanen. Vurderer bestyrelsen, at økonomien ikke rækker til at eksekvere både forslag 
1 og forslag 2 på samme tid, så foreslås det, at forslag 2 integreres i en fase 3. Bemærk dog, at 
hvis forslag 2 besluttes udskudt til en fase 3 mistes muligheden for at opnå rabat ved at 
sammenlægge arbejdet i de to forslag, og nyt tilbud på forslag 2 må indhentes. 
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Forslagsstillerne anbefaler derfor, at man accepterer tilbud B fra Kryger: Skov, park & 
landskab i Fredensborg på gennemførelse af forslag 1 og 2 samtidig. Tilbuddet er på i alt kr. 
23.295,00 inkl. moms. Prisen omfatter fældning af 4 egetræer, de 7 træer i klynge, 
stubfræsning, flishugning og bortkørsel samt plantning af 4 stk. fuglekirsebær på det åbne areal 
(se nærmere udspecificering af tilbud B i bilag 1). 
 
Hvis forslaget vedtages, så indstilles det til bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde, 
at fastsætte tidsperioden for arbejdet i fase 2 med henblik på at kunne benytte sig af tilbuddet. 
 
 
 
 
 
 
Kokkedal, den 13. marts 2022 
 
På vegne af matriklerne DR307, DR308 og DR309 
Lasse Bo Nielsen (DR308) og Camilla Moring (DR 309) 
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Afhjælpning af skyggegener for matriklerne Drosselvænget 307, 308 og 309 
Bilag 1: Samlet oversigt over tilbud 
 
For overskuelighedens skyld har vi udarbejdet en samlet oversigt over de tre tilbud der 
indhentet i forbindelse med de her fremsatte forslag 1 og 2.  
 
Bemærk venligst at tilbud A og B begge har forholdt sig direkte til indholdet i forslag 1 og 2. 
Tilbud C, der er givet af vores nuværende gartner, har ikke ønsket at give tilbud på 
genplantning med fuglekirsebærtræer førend der er truffet beslutning om fældning af de 4 
egetræer (jf. forslag 1). 
 

Tilbud A Firma Pris Pris incl. moms 
Forslag 1 
x Fældning af 4 egetræer 
x Stubfræsning 
x Flishugning og bortkørsel 

Stub og Gren 
Kvistgård 

24.750,00 30.937,50 

Forslag 2 
x Fældning af 7 træer i 

klynge 
x Flishugning og bortkørsel 

Stub og Gren 
Kvistgård 

19.750,00 24.687,50 

Forslag 1 og 2 på samme tid 
x Fældning af 4 egetræer og 

7 træer i klynge 
x Stubfræsning 
x Flishugning og bortkørsel 

Stub og Gren 
Kvistgård 

42.450,00 53.062,50 
 
Rabat kr. 2562,50  

Forslag 1 - genplantning 
x Plantning af 3 nye 

fugekirsebær, opbinding 
med pæle, muld 

Stub og Gren 
Kvistgård 

12.475,00 15.593,75 

OBS: Tilbud A er gældende indtil den 30. april 2022 
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Tilbud B Firma Pris Pris incl. moms 
Forslag 1 
x Fældning af 4 egetræer 
x Stubfræsning 
x Flishugning og bortkørsel 

Kryger - Skov, park & 
landskab 
Fredensborg 

8.900,00 11.125,00 

Forslag 2: 
x Fældning af 7 træer i 

klynge 
x Flishugning og bortkørsel 

Kryger - Skov, park & 
landskab 
Fredensborg 

6.800,00 8.500,00 

Forslag 1 - genplantning 
x Plantning af 4 nye 

fuglekirsebær 

Kryger - Skov, park & 
landskab 
Fredensborg 

4.736,00 5.920,00 

Forslag 1 og 2 + genplantning 
x Fældning af 4 egetræer og 

7 træer i klynge 
x Stubfræsning 
x Flishugning og bortkørsel 
x Plantning af 4 nye 

fuglekirsebær 

Kryger - Skov, park & 
landskab 
Fredensborg 

18.636,00 23.295,00 
 
Rabat 2.250,00 

OBS: Tilbud B indeholder genplantning med 4 fuglekirsebærtræer (tilbud fra Stub og Gren har 3 træer i deres 
tilbud). Rabatten gives her hvis alle tre entrepriser (fældning af 4 egetræer, fældning af 7 træer i klynge og 
genplantning med fuglekirsebær) udføres samlet. 

 

Tilbud C Firma Pris Pris incl. moms 
Forslag 1 
x Fældning af 4 egetræer 
x Stubfræsning 
x Flishugning og bortkørsel 
x Jord og græsfrø 

Gartner Carlsen 
Kokkedal 

28.000,00 35.000,00 

Forslag 2: 
x Fældning af 7 træer i 

klynge 
x Flishugning og bortkørsel 

Gartner Carlsen 
Kokkedal 

20.000,00 25.025,00 

Forslag 1 og 2 
x Fældning af 4 egetræer og 

7 træer i klynge 
x Stubfræsning 
x Flishugning og bortkørsel 
x Jord og græsfrø 

 

Gartner Carlsen 
Kokkedal 

38.400,00 
 
(rabat 20%) 

48.000,00 
 
Rabat kr. 12.025,00 

OBS: Tilbud C er estimeret ud fra at gartneren har givet et bredt tilbud på fældning af 3 egetræer og 6 mindre 
træer. 
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