
BULP	gencertificering	

Betingelser og procedurer for fornyelse af BULP-
legepladsinspektørcertifikat 

1.0 Certifikatets gyldighed: 
Nye certifikater er gældende i 1 år. 

Når legepladsinspektøren har fået fornyet certifikatet 2 gange uden anmærkninger, gælder certifikatet i 2 

år. Verifikation af certifikatets gyldighed fremgår af brancheforeningens hjemmeside. www.1176.dk. 

 

2.0 Inden certifikatet fornyes 
 

2.1 For at vurdere om legepladsinspektøren udfører inspektioner på et forsvarligt niveau, skal 

inspektøren på opfordring fra BULP´s certificeringsansvarlige fremsende oplysninger om, hvor mange 

nummererede rapporter der er udført i perioden op til fornyelsen af certifikatet. 

Når BULP´s certificeringsansvarlige har modtaget: "Jeg accepterer betingelserne for fornyelse af 

legepladsinspektørcertifikat" fra legepladsinspektøren, får inspektøren skriftlig meddelelse fra BULP om, 

hvilke 4 rapporter der skal indsendes til bedømmelse. 

Denne meddelelse fremsendes på e-mail, og de ønskede rapporter fremsendes elektronisk i MS Word til 

formandens e-mail, formand1176@gmail.com, hvis de samlet fylder mindre end 40 Mb. 

Hvis de fylder 40 Mb eller mere, fremsendes de til formandens adresse på en CD eller lignende. 

 

2.2 Efter modtagelsen af rapporterne, udtages en af disse til vurdering. 

Giver vurderingen af denne rapport mulighed for fornyelse af certifikatet, vil de øvrige rapporter ikke blive 

vurderet. 

Certifikatet kan fornyes, når der ikke er faktuelle fejl eller mangler i den vurderede rapport. 

Dette sker som oftest efter en ”Ret 1” og muligvis efter en ”Ret 2”. 

I enkeltstående tilfælde kan en ”Ret 3” være nødvendig og berettiget. Er legepladsinspektøren i den 

situation, er certifikatet kun gældende i 1 år. 

Giver vurderingen derimod ikke mulighed for fornyelse af certifikatet, kan inspektøren forlange, at 

yderligere en af de resterende rapporter bliver vurderet. Herefter er vurderingen afsluttet. 

 

BULP forbeholder sig ret til evt. at kontrollere rapporternes rigtighed ved kontakt til legepladsernes 

indehavere. 

 

BULP vil ligeledes gennemgå nogle af de vurderede legepladser, for at vurdere evt. tvivlspørgsmål. 

Endelig vurdering i forbindelse med fornyelse af certifikatet, vil endvidere kunne bero på informationer, 

som er kommet BULP i hænde på anden vis. 

 

2.3 De inspektører, hvis rapporter ikke giver mulighed for fornyelse af certifikatet, kan efter eget ønske 

foretage en fornyet inspektion på en legeplads udpeget af BULP. 

Inspektionen og rapporteringen skal foretages på 1 dag under overvågning af BULP. 

Tidsforbruget til inspektion og rapportskrivning er samlet højst 6 timer. 

Proceduren sker efter nærmere aftale med den certificeringsansvarlige. 

 



3.0 Under 10 inspektionsrapporter 
3.1 Har legepladsinspektøren ikke udarbejdet mindst 10 rapporter i certificeringsperioden, kan 

certifikatet først blive fornyet når inspektøren har gennemført fremgangsmåden beskrevet i punkt 2.3. 

 

4.0 Status som ”hvilende legepladsinspektør” 
4.1 Skal legepladsinspektøren på barsel, eller pådrager man sig en længere varende sygdom, kan 

inspektøren få status som ”hvilende legepladsinspektør”, hvorefter certifikatet sættes i bero. 

Efter afsluttet barsel / sygdom, aktiveres certifikatet ved fremgangsmåden som beskrevet i punkterne 2.2 

til 3.1. 

5.0 Økonomi 
5.1 Omkostninger i forbindelse med rettelse og vurdering af rapporter faktureres med kr. 2.400,- ekskl. 

moms pr. rapport. 

5.2 Omkostninger i forbindelse fornyet inspektion og rapportering samt vurdering of rapporten, faktureres 

med kr. 4.500,- ekskl. moms. 

 

  



Jeg accepterer betingelserne for fornyelse af legepladsinspektørcertifikat 
 

Undertegnede ønsker at forny certifikat nummer: _______________ 

 

og accepterer betingelserne for fornyelse af legepladsinspektørcertifikat. 

 

 

_________________________________________ 

Navn (blokbogstaver) 

 

Dato:_______________   Underskrift:________________________________________ 

 

Ovenstående bedes underskrevet og returneret til nedenstående senest 1 uge efter modtagelsen af disse 

betingelser for fornyelse. 

 

Til 

 

BULP 

Ved Kasserer / Certificeringsansvarlig 

Kim Munk Christensen 

Vestergade 173 

8600 Silkeborg 

kmc1176@gmail.com 

 


