
Arealer for lek og rekreasjon 

(§ 11-9 nr. 5) 

1) I boligområder skal det legges til rette for gode utendørs leke- og oppholdsarealer til bruk for 

barn og voksne. Arealene skal ha skjermet og solrik beliggenhet, god tilgjengelighet og gi 

mulighet for ulike typer lek, opphold og aktivitet. Offentlige, private og felles nærlekeplasser 

og uteoppholdsarealer skal opparbeides samtidig med utbygging av boligene i området jfr 

krav i kap 1.4.  

2) Følgende skal legges til grunn: 

- Strøkslekeplass på 4-5 daa, og/eller tilgang til tursti, elvepromenade eller annen 

grønnstruktur innen maksimalt 500m avstand. 

- Kvartalslekeplass på ca. 2 daa og/eller tilgang til uteoppholdsarealer i park, lekegate, 

gatetun gågate, torg innen maks avstand 150 m. 

- Nærlekeplass, min. 150 m2, maks avstand 50 m og/eller tilgang til uteoppholdsareal i 

offentlig område innen samme avstand.  

3) Det skal legges til grunn inntil 400 boliger for hver strøkslekeplass, inntil 200 boliger for hver 

kvartalslekeplass og inntil 25 boliger for hver nærlekeplass.   

4) For små boligområder kreves ikke strøkslekeplass.  For boligområder med mindre enn 10 

boliger og for boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. Lekemuligheter 

på egen tomt og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av behovet for lekeplass. 

Retningslinjer for arealer til lek og rekreasjon  

a) Ved fortetting skal egnet uteareal forstås slik at hver tomt/bolig skal ha tilgang til eget eller 

felles uteoppholdsareal på minimum 150m2, tilsvarende kommunens bestemmelser om 

nærlekeplass. Normalt skal arealet ligge på eller i flukt med bakkeplan.  

b) For å ivareta større barn bør det ved fortetting, sikres plass til ballspill på felles areal dersom 

det ikke er kvartalslekeplass eller strøkslekeplass i nærområdet. I slike tilfeller bør felles areal 

være 350-500m2. Trafikksikker adkomst, gårdsplass, lekegate, eller gatetun med lite trafikk 

kan inngå i felles lekearealer for større barn forutsatt at konflikt med parkerte biler 

forebygges. 

c) Ved fortetting i sentrumsområder i Brumunddal og Moelv kan arealer på tak godkjenne som 

lekeareal. Krav om felles private uteoppholdsarealer kan utelates forutsatt at det er egnede 

og trafikksikre uteoppholdsarealer i offentlig miljø (lekeplass, park, gågate, lekegate, 

gatetun, plass, torg etc). Ved fortetting med boliger i sentrumsområder kan det legges vekt 

på økt tilrettelegging og bruk av uteoppholds- og aktivitetsområder i offentlig miljø som 

supplement eller alternativ til felles private utearealer. 

 


