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Kvalitetshåndbogen ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder” i Næstved 
kommune er udarbejdet af Parkvæsenet med henblik på at præcisere kravene til plejen, 
således at medarbejdere og ledelse får klarhed over hvilke opgaver, der skal udføres og 
til hvilken kvalitet opgaven skal løses.
  
En præcis og målbar kvalitetsbeskrivelse af driftsopgaven er forudsætningen for et 
konstruktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere.

Kvalitetshåndbogen skal ses i sammenhæng med kortlægningen og digitaliseringen 
af de grønne områder i Næstved kommune. I fællesskab udgør disse to redskaber 
grundlaget for en vurdering af den arbejdsindsats, der skal lægges i plejen 
af de grønne områder for at fastholde et givet udtryk på arealet. Samtidig 
muliggør kvalitetshåndbogen og kortlægningen af de grønne områder en effektiv 
ressourcestyring, og kan danne udgangspunkt for kontraktstyring med ekstern 
entreprenør.

Kvalitetshåndbogen og kortlægningen af de grønne områder er begge nye 
systemer i Næstved kommune. Arbejdet med at skabe disse er gennemført som 
projektsamarbejde mellem medarbejdere og ledelse og er gennemført indenfor 
eksisterende rammer og ressourcer i Parkvæsenet. Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke medarbejdere og personale ved Parkvæsenet for konstruktiv og værdifuldt 
samarbejde i processen.

Michael Kornbech
Parkchef

April 2011
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Grønne områder er en fælles betegnelse for alle de arealer, hvor der på den ene eller 
anden måde sker pleje af beplantningen. Grønne områder dækker altså over parker, 
boligområder, friarealer ved skoler og institutioner, idrætsanlæg, bynære skove, søer, 
vandløb, træer, parkeringspladser m.v. For at kunne lave en præcis beskrivelse af 
kvaliteten, er det enkelte grønne område opdelt i elementer. 

Elementer er overskuelige arealenheder, der har behov for samme pleje og 
vedligeholdelse. Fordelen ved denne opdeling er, at man bliver præcis i sin afgrænsning 
af de enkelte elementer og i den overordnede formulering af plejen. Ved at 
sammenholde denne opdeling med en arealregistrering vil der hurtigt skabes overblik 
over driftsopgaven omfang.

Driften består både af pleje af levende planter (buske, græs, træer m.v.), 
vedligeholdelse af materialer (belægninger, bænke, legeredskaber m.v.) og renholdelse 
(opsamling af affald, fjernelse af snavs m.v.). 
Især plejen af beplantningerne er afgørende for, at de grønne områder udvikler sig i 
henhold til formålet og at den investerede kapital hermed nyttiggøres.

Almindelige bestemmelser
Plejen skal udføres fagligt korrekt og der må under arbejdet ikke forvoldes skader på 
beplantninger, udstyr og omgivende anlæg. Evt. skader forvoldt under arbejdet skal 
straks meddeles ordregiver.

Plejen af arealerne skal som udgangspunkt foretages uden brug af pesticider. Der 
kan undtagelsesvis gives dispensation til anvendelse i begrænset omfang til f.eks. 
bekæmpelse af bjørneklo.

Affald skal håndteres efter gældende regler og bortskaffes til godkendt 
genbrugsstation/deponi.

Opfølgning
For at sikre kvaliteten af det udførte arbejde udføres kontrol på de enkelte opgaver. 

Opretholdelsen af tilstandskrav sikres ved proceskontrol, mens kontrollen af den 
supplerende pleje udføres som en slutkontrol efter arbejdets udførelse.

Proceskontrollen udføres ved stikprøver, hvor tilfældige elementer (typisk 4-5 stk.) på 
tilfældige arealer (typisk 4-5 stk.) udtages til kontrol. Der skal foreligge dokumentation 
på udført proceskontrol.

Afvigelser fra tilstandskrav, som bliver konstateret under proceskontrollen, forventes at 
blive løst inden for 14 dage. Såfremt tilstandskrav ikke kan opretholdes, som følge af 
vejrlig, længere varende maskinnedbrud, sygdom og andre personaleforhold skal det 
meddeles ordregiver. 
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FRITVOKSENDE TRÆ FORMET TRÆ LUND SKOV
22

Bemærkninger:

Fritrumsprofil skal overholdes.

Stativ omkring træer sidestilles med opbindingsmateriale.

Tilstandskrav:

Træet skal være frodigt og veludviklet. 

Afskårne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.

Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.

Rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.

Træet må ikke mangle vand. 

Opbinding skal løbende tilpasses træets stammetykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke 

beskadiges af pælene.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand 1 gang/år

Beskæring af grene der generer færdsel og oversigtsforhold 1 gang/år

Beskæring hvert 4. år
Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: ’Beskæring af træer’.

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Opbyggende beskæring 1 gang/år 
Gennemgående stamme og konkurrerende topskud.

Krydsende grene.

Opstamning.

Gødning, 80 gr/træ jævnt fordelt omkring træet 1 gang/år
NPK 14-4-18.   

Vanding med 200 l/træ 6-8 gange/år

Justering af opbinding 1-2 gange/år 

Udførselskrav – supplerende pleje:

Fældning og stødfræsning inkl. fjernelse af materiale.
Arealet skal efterfølgende reetableres lig tilstødende element. 

Fjernelse af opbindingsmateriale.

Plantning af træ, inkl. opbinding og dræn. 

Fjernelse af vanris.    

Fjernelse af fodpose/rodskud.    

Jorddækning med flis.
Udlægges i 10 cm tykkelse i en radius af 50 cm omkring træet. 

Fritvoksende træer har en kroneud-
vikling som sker uden konkurrence 
fra andre træer. Fritvoksende træer 
er karakteristiske og betydnings-
fulde elementer i de sammenhænge 
de indgår i. Plejen tager udgangs-
punkt i det enkelte træ under hen-
synstagen til art, alder, voksested 
og målsætning.

Fritvoksende træ

Billedet illustrerer elementet 
og viser et typisk udtryk for 
elementet.

Elementbeskrivelsen beskriver typiske 
udtryk, anvendelse og formål med plejen for 
det givne element.

Tilstandskrav tager 
udgangspunkt i et ønske om at 
beskrive, hvordan arealet skal 
se ud i udførelsesperioden. 
Ved benyttelse af tilstandskrav 
er fokus rettet mod arealets 
udseende, hvorimod 
arbejdsmetoden ikke er 
fastlagt. Tilstandskrav skal 
altid være opretholdt på 
arealet.

Vejledende pleje angiver den 
erfaringsmæssige pleje, der 
typisk forventes for at sikre 
opretholdelsen af tilstandskrav. 

Funktionsfasen er en mere 
permanent tilstand, hvor 
elementets udtryk er opfyldt, 
og plejen sigter mod at 
fastholde udtrykket.

Supplerende pleje tager 
udgangspunkt i selve 
arbejdsprocessen og beskriver 
hvad og i hvilken kvalitet 
arbejdet skal udføres. 
Supplerende pleje iværksættes/
bestilles af daglig ledelse.  

Etableringsfasen er en periode, hvor 
der kræves en særlig indsats i forhold til 
at sikre et elements vækst og funktion. 
Etableringsfasen kan variere i længde alt 
efter konkrete forhold og stedlige faktorer.



Brugsplæne

Brugsplænen er udgangspunkt for 
ophold, leg, boldspil og andre akti-
viteter. Brugsplænen skal have et 
tæt, sammenhængende græsfl ade, 
som understøtter den aktive anven-
delse. Plejen sigter mod en jævn og 
ensartet overfl ade.

Tilstandskrav:

Græsset skal være tæt og sammenhængende. 

Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 4 cm.

Græsset langs plænekanter og faste genstande må ikke være højere end 15 cm.

Afklip i klumper der kan genere brugere af græsset må ikke forekomme.

Pletter med bredbladet ukrudt større end 20x20 cm må ikke forekomme.

Bare pletter større end 15x15 cm må ikke forekomme.

Større grene og samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Klipning 20-22 gange/år

Klipning omkring forhindringer 6-8 gange/år

Opsamling af løv/afklip 1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Kantstikning mod tilstødende elementer. 
Kanter skal ligge indenfor 5 cm afvigelse over 3 lbm retskinne eller i jævn bue.

Tromling med knasttromle.

Overslæbning/strigling. 

Vertikalskæring inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.

Prikning i min. 10 cm dybde inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.

Dybdeluftning i min. 25 cm dybde inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.

Topdressing med 0,5 m3/100 m2 jævn fordelt over arealet.
Boldmix fra Dansk Jordforbedring. 

Eftersåning med 1 kg /100 m2.
Renovering Masterline fra Prodana.

Gødskning jævnfør gødningsplan eller 7 kg/100 m2.
Binadan lugtfri naturgødning.

Vanding med 30 mm vand.

BRUGSPLÆNE FÆLLEDGRÆS RABATGRÆS LØGPLÆNE NATURGRÆS SPORTSPLÆNE

Bemærkninger

På daginstitutioner og skoler, samt steder hvor der skæres genvej over græsset, accepteres det at græsset ikke 

alle steder kan fremstå tæt og sammenhængende grundet kraftigt slid. 
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Fælledgræs

Fælledgræs er mellemhøjt til højt 
græs, med et begrænset indslag af 
anden fl ora og som tåler et aktivt 
brug. Overfl aden skal være uden 
større huller og bare pletter. Plejen 
er hovedsageligt rettet mod regule-
ring af græshøjden.

Tilstandskrav: 

Græsset må ikke være højere end 20 cm. Klippehøjde 8 cm.

Græsafklip tilstræbes at ligge jævnt fordelt.

Andre urteagtige vækster end græs må forekomme i begrænset omfang.

Plænen skal fremstå uden større ujævnheder. 
Større hjulspor, muldvarpeskud og lignende skal udjævnes.

Vejledende standardpleje:

Klipning 4-6 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opsamling af afklip og løv.

Eftersåning med 1 kg /100 m2.
Salttolerant Masterline fra Prodana.

Fjernelse af aggressive arter og bredbladede urter i områder hvor disse dominerer, inklusiv reetablering af 

element.

BRUGSPLÆNE FÆLLEDGRÆS RABATGRÆS LØGPLÆNE NATURGRÆS SPORTSPLÆNE
7

G
ræ

s



BRUGSPLÆNE FÆLLEDGRÆS RABATGRÆS LØGPLÆNE NATURGRÆS SPORTSPLÆNE
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Tilstandskrav:

Rabatgræs må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Andre urteagtige vækster end græs må forekomme.
Større grupper af aggressive arter meddeles ordregiver

Invasive arter må ikke forekomme.

Udførselskrav – supplerende pleje: 

Slåning i 10 cm højde.
2 gange årligt, i henholdsvis forsommer og efterår. 

Opsamling af afklip eller bjergning af hø.

Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.

Rabatgræs fi ndes hovedsageligt 
langs veje og på ekstensivt plejede 
arealer, hvor brug og færdsel er 
begrænset. Rabatgræs er mellem-
højt til højt græs med et indslag af 
fl erårige urter. Der stilles ingen krav 
til overfl adens jævnhed.

Rabatgræs
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Tilstandskrav: 

Samme tilstandskrav som omkringliggende græselement. 
Klipning første gang efter endt nedvisning af løgvækst.

Udførselskrav – supplerende pleje: 

Fjernelse af afklip efter første klipning. 

Lægning af løg – 15-25 stk/m2.
Løg leveres af ordregiver.

Supplering af løg – 5-10 stk/m2.
Løg leveres af ordregiver.

Gødskning med 7 kg/100 m2.
Binadan lugtfri naturgødning.

Løgplæner er græsarealer hvori løg-
vækst i foråret er et markant ind-
slag. Der stilles ingen krav til pleje 
af arealet i perioden med løgvækst. 
Efter endt løgvækst plejes arealet 
som tilstødende/omgivende græs-
element.

Løgplæne

G
ræ

s



BRUGSPLÆNE FÆLLEDGRÆS RABATGRÆS LØGPLÆNE NATURGRÆS SPORTSPLÆNE
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Udførselskrav – supplerende pleje:

Slåning i 10 cm højde.

Opsamling af afklip eller bjergning af hø.

Fjernelse af invasive arter.

Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.

Slåning af bredvegetation.

Naturgræs er arealer med græs og 
urter, som man ikke slår regelmæs-
sigt. Naturgræs er en vildtvoksende 
frodighed af græsser og urter, som 
præges af stor blomsterrigdom. 
Plejen sigter mod en opretholdelse 
af naturgræsset ved fjernelse af in-
vasive arter, vedvækster og aggres-
sive urter.

Naturgræs 
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Bemærkninger:

Klipning foretages med cylinderklipper.

Tilstandskrav:

Græsset skal være tæt og sammenhængende.

Græsset må ikke være højere end 6 cm. Klippehøjde 3,5 cm.

Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 8 cm.

Overfl adens jævnhed skal ligge inden for 3 cm afvigelse over 3 lbm. retskinne.

Synligt afklip inden for banens afmærkning må ikke forekomme.

Grene og samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. 

Bare pletter større end 10x10 cm må ikke forekomme.

Pletter med bredbladet ukrudt større end 10x10 cm må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Klipning 40 gange/år

Klipning omkring forhindringer 20 gange/år 

Eftersåning af bare pletter 6-8 gange/år
Iseed fra Prodana 

Opsamling af løv og afklip 2-4 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Klipning af frøstande med rotorklipper.

Tromling med knasttromle.

Overslæbning/strigling.

Vertikalskæring inklusiv opsamling og fjernelse af materiale. 

Prikning i min. 10 cm dybde inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.

Dybdeluftning i 25 cm dybde, inklusiv opsamling og fjernelse af materiale.

Topdressing med 0,5 m3/100 m2, jævnt fordelt over arealet.
Boldmix fra Dansk Jordforbedring. 

Eftersåning med 1 kg/100 m2.
Sports Masterline fra Prodana.

Gødskning jævnfør gødningsplan eller 7 kg/100 m2.
Binadan lugtfri naturgødning.

Vanding med 30 mm.

Sygdom og skadedyrsbekæmpelse.

Sportsplænen har til formål at tjene 
som underlag for idrætsaktivite-
ter. Græsset skal være kort, tæt og 
sammenhængende og overfl aden 
skal være jævn. Plejen er styret af 
aktiviteternes slid og er målrettet 
mod opretholdelse af en jævn og tæt 
græsfl ade, samt en sund græsvækst.
Sportsplæne er defi neret som arealet 
indenfor banens afmærkning.

Sportsplæne

G
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ROSENBED STAUDEBED SOMMERBLOMSTER KLATREPLANTE

Rosenbed

Rosenbede er et intensivt plejet 
element, hvor plejen sigter mod 
den enkelte plantes sundhed og 
frodighed. Rosenbedet skal som 
helhed fremstå overvældende i 
blomsterpragt og duft. Rosenbede 
er et prydelement som skal kunne 
opleves på tæt hold, og som skal 
understøtte og bidrage til områdets 
oplevelsesværdi.

Tilstandskrav:

Planter skal fremstå frodige og veludviklede.
Skadedyr, sygdom eller mangel på vand skal meddeles ordregiver.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøukrudt må max. dække 5 % og ikke være højere end 10 cm.

Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Manglende og døde planter må ikke forekomme.
Planter leveres af ordregiver.

Gødskning med 10 g/plante, jævnt fordelt omkring den enkelte plante.
NPK 14-3-18.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse 6-8 gange/år

Fjernelse af visne plantedele  6-8 gange/år

Gødskning: ultimo april, ultimo juni, primo september 3 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Beskæring af planter som typisk for arten og sorten.

Kultivering.

Vanding med 3-5 l/plante.
Det skal sikres at vandet siver ned til den enkelte plante. Eventuelt ved brug af spyd. 

Opsamling af løv.

Skadedyr og sygdomsbekæmpelse.
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ROSENBED STAUDEBED SOMMERBLOMSTER KLATREPLANTE

Staudebed

Staudebede skal skabe sanselige 
oplevelser gennem blomsterpragt, 
duft og farveoplevelser. Staudebede 
er et intensivt plejet element, hvor 
plejen er helhedsorienteret og sigter 
mod frodighed og regulering i sam-
mensætning/udbredelse.

Tilstandskrav: 

Planterne skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede. 
Skadedyr, sygdom eller mangel på vand skal meddeles ordregiver.

Rodukrudt må ikke forekomme.   

Frøukrudt må max. dække 5 % af arealet og ikke være højere end planterne.

Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden. 

Afklip må ikke forekomme. 

Manglende og døde planter må ikke forekomme.
Planter leveres af ordregiver.

Planter må ikke vælte. 

Vejledende Standardpleje: 

Ukrudtsbekæmpelse 6-8 gange/år

Fjernelse af visne plantedele 6-8 gange/år  

Beskæring/nedklipning ved vækstperiodens begyndelse 1 gang/år 

Opbinding af stauder 6-8 gange/år 

Udførselskrav – supplerende pleje:

Deling af planterne, slægts-afhængig. 

Kultivering.

Gødskning jævnfør gødningsplan eller med 4-6 kg/100 m2.
NPK 14-3-18.

Vanding, med min. 30 mm vand. 

Opsamling af løv.

Udbringning af kompost.

Skadedyr og sygdomsbekæmpelse. 

B
lo
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ROSENBED STAUDEBED SOMMERBLOMSTER KLATREPLANTE

Bemærkning: 

Årshjul for Sommerblomster:
Maj/Juni: løg og stedmoder tages op og der sættes sommerblomster

Oktober: Sommerblomster tages op og der lægges løg og sættes stedmoder

Tilstandskrav: 

Planterne skal dække hele arealet og skal fremstå frodige og veludviklede. 
Skadedyr og sygdom skal meddeles.

Rodukrudt må ikke forekomme.  

Frøukrudt må max. dække 5 % af arealet og ikke være højere end planterne.

Visne blomster, gamle stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.

Afklip må ikke forekomme.

Manglende og døde planter må ikke forekomme.
Planter leveres af ordregiver.

Planterne må ikke mangle vand. 

Planter må ikke vælte. 

Vejledende Standardpleje: 

Ukrudtsbekæmpelse  6-8 gange/år

Fjernelse af visne plantedele 6-8 gange/år 

Efterplantning  1 gang/uge  

Vanding med gødningsvand, min. 20 mm/gang  1-2 gange/uge 
Flydende gødningskoncentrat leveres af ordregiver.

Opbinding 6-8 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Tilplantning af bede og kummer jævnfør planteplan.
Planter og løg leveres af ordregiver.

Kummer og bede suppleres med jord/spagnum. 
Jord/spagnium leveres af ordregiver.

Kultivering.

Opsamling af løv.

Skadedyr og sygdomsbekæmpelse. 

Opsætning, hjemtagning eller fl ytning af kummer. 

Sommerblomster skal give blom-
sterpragt og massiv farvevirkning. 
Sommerblomster skal fremstå som 
et karakteristisk frisk element og 
skal derfor være tætte og frodige i 
deres vækst. Plejen sigter mod op-
retholdelse af frodigheden og blom-
sterrigdommen.

Sommerblomster
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ROSENBED STAUDEBED SOMMERBLOMSTER KLATREPLANTE

Bemærkning: 

Hvis klatreplanterne indgår i en større sammenhæng kan der afviges fra tilstandskrav efter aftale med 

ordregiver. 

Tilstandskrav: 

Planten skal fremstå frodig og veludviklet. 

Rodukrudt må ikke forekomme.  

Frøukrudt må max. dække 5 % af arealet. 

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Planterne må ikke vokse ind over tekniske anlæg, vinduer, døre, tagudhæng og lignende.   

Beskæring, klipning og opbinding i henhold til artens karakteristiske vækst og form.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Planterne må ikke mangle vand.

Vejledende Standardpleje: 

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år 

Beskæring og opbinding 1-3 gange/år

Vanding med 10 l/plante 1 gang/uge

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning med samme sort og art.
Planter leveres af ordregiver.

Gødskning med 10 g/plante, jævnt fordelt omkring planten.
NPK 14-3-18.

Klatreplanter er som helhed deko-
rative vækster, hvis form, farve og 
blomstring i samspil med vækst-
støtte, kan skabe scenografi  og 
frodighed på steder hvor anden 
plantevækst er besværliggjort eller 
ikke er mulig. Plejen sigter mod 
sundhed, frodighed samt regulering 
af væksten.

Klatreplante

B
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BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET PRYD- OG FRUGTBUSKE HEGN OG KRAT
16

Bemærkning: 

Beplantninger på oversigtsarealer max. højde 80 cm. 

Tilstandskrav: 

Buskene skal på sigt dække hele arealet, og skal fremstå frodige og veludviklede. 

Rodukrudt må ikke forefi ndes.  

Frøukrudt må max. dække 15 % af arealet. 

Selvsåede træer og buske må max. være 1 år gamle.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Vejledende Standardpleje: 

Ukrudtsbekæmpelse  4-6 gange/år

Fjernelse af selvsåede træer og buske 1 gang/år

Fritrumsbeskæring 1 gang/år

Udførselskrav – supplerende pleje: 

Opsamling af løv.

Efterplantning med samme art og sort.
Planter leveres af ordregiver.

Foryngelsesbeskæring. 

Gødskning med 4-6 kg/100 m2 jævnt fordelt på arealet.
NPK 14-3-18.

Bunddækkende buske anvendes til 
regelmæssig, fl adedækkende og 
ensartede beplantninger. Den ens-
artede virkning opnås med en tæt 
planteafstand og buske af samme 
art. Plejen sigter mod, at buskene 
med et tæt løvdække giver en 
ensartet fl ade og dækker jorden i 
bedet.

Bunddækkende 
buske
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Bemærkning: 

Beplantninger på oversigtsarealer max. højde 80 cm. 

Trævækst er ikke forekommende i busket. 

Busket er sammensat af fl ere forskellige slags buske. 

Tilstandskrav: 

Buskene skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede. 

Synligt rodukrudt må ikke forekomme.   

Frøukrudt må max. dække 15 % af jorden og aldrig blive højere end 25 cm.
Ukrudtsbekæmpelse i bedet kan koncentreres til kanten, mens frøukrudt i selve bedet kun fjernes, hvis det ødelægger det 
generelle udtryk.  

Selvsåede træer og buske må max. være 1 år gamle.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Hvor elementet støder op til trådhegn opretholdes en afstand på 0,5 m til trådhegnet. 

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Vejledende Standardpleje: 

Fritrumsbeskæring 1 gang/år

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Fjernelse af selvsåede træer og buske 1 gang/år 

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning med samme art og sort.
Planter leveres af ordregiver.

Beskæring i henhold til artens karakteristiske vækst og form, hensyn tages til helhedsvirkning.

Foryngelsesbeskæring.

Gødskning med 4-6 kg/100 m2.
NPK 14-3-18.

Jorddækning med fl is.
Udlægges i min. 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet. 

Busketter tjener til at danne og 
adskille rum, samt til afgrænsning 
af arealer. Busketter er en sam-
menhængende beplantning, hvor de 
enkelte arters særpræg er underlagt 
helhedsindtrykket. Busketter er som 
oftest sammensat af fl ere arter. 
Helhedsvirkning, frodighed og blom-
string er udgangspunktet for plejen.

Busket

B
u

sk
e



BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET PRYD- OG FRUGTBUSKE HEGN OG KRAT
18

Tilstandskrav:

Buskene skal fremstå frodige og veludviklede. 

Synligt rodukrudt må ikke forekomme.   

Frøukrudt må max. dække 5 % af arealet. 

Beskæring i henhold til arternes blomstring, frugtsætning, form, foryngelse og karakteristika, hensyn tages til 

helhedsvirkning.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Afskårne grene og afklip må ikke forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme, max. tykkelse på 5 cm.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse 6-8 gange/år

Opsamling af løv 1 gang/år

Beskæring  1 gang/år

Fritrumsbeskæring 1 gang/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning med samme art og sort.
Planter leveres af ordregiver.

Gødskning med 20 g/plante, jævnt fordelt omkring planten.
NPK 14-3-18.

Vanding 20 l/plante pr. gang.

Jorddækning med barkfl is.
Udlægges i min. 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet. 

Prydbuske opleves primært i kraft 
af deres blomstring, løv, høstfarve, 
frugter eller anden særlig karakter. 
Den enkelte plantes vækst og frem-
toning har stor betydning. Plejen 
sker individuelt i overensstemmelse 
med artens krav og behov.

Prydbuske og 
frugtbuske 
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Bemærkning: 

Beplantninger på oversigtsarealer max. højde 80 cm. 

Tilstandskrav: 

Buske og træer skal på sigt dække hele arealet, skal fremstå frodige og veludviklede. 

Invasive arter må ikke forekomme.

Udhængende grene må ikke genere færdsel og oversigtsforhold.

Hvor elementet støder op til trådhegn opretholdes en afstand på 0,5 m til trådhegnet.

Afskårne grene og afklip må ikke genere helhedsindtrykket.

Synligt rodukrudt må ikke forekomme. Frøukrudt må max. dække 30 % af arealet. 

Vejledende standardpleje: 

Fritrumsbeskæring 1 gang/år

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Efterplantning.
Planter leveres af ordregiver.

Udtynding 
Grene/stammer større end 15 cm fjernes, resten sønderdeles og efterlades i beplantningen.

Beskæring 
Materialet sønderdeles og efterlades i beplantningen.

Bekæmpelse af aggressive urter.

Gødskning med 4-6 kg/100 m2.
NPK 14-3-18.

Jorddækning med fl is.
Udlægges i min. 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet.

Krat og hegn giver læ og afgrænser 
rum ved hjælp af en stor variation 
af træer og/eller buske, der samti-
dig bidrager med frodighed, blom-
ster og frugter. De enkelte arter er 
underlagt helheden. Plejen sigter 
mod lægivning og tæthed og sker 
under hensynstagen til helheden. 
Plejen bygger primært på udtyn-
ding.

Hegn og krat
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HÆK OG PUR
21

Bemærkninger:

Hvor der er fast belægning, klippes der til fast belægning og/eller til bagkant af kantsten.

Tilstandskrav:

Hæk/pur skal fremstå ensartet, tæt og sammenhængende. 

Synligt rodukrudt må ikke forekomme.

Frøukrudt må max. dække 15 % af jorden og aldrig blive højere end 25 cm.
Ukrudtsbekæmpelse i pur i funktionsfasen  kan koncentreres til kanten, mens frøukrudt i selve purret kun fjernes, hvis det 
ødelægger det generelle udtryk.  

Selvsåede træer og buske må ikke forekomme. 

Hækkens/purrets form må efter klipning max. afvige +/- 5 cm på 3 meter retskinne.

Synligt afklip må ikke forefi ndes på elementet eller tilstødende elementer.

Hæk/pur må ikke genere færdsel og oversigtsforhold. 

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Opvækst af vedplanter fjernes 1 gang/år

Fjernelse af afklip 1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Klipning. 

Fjernelse af løv. 

Efterplantning med samme art og sort.
Planterne leveres af ordregiver. 

Gødskning med, 4-6 kg/100 m2.
NPK 14-3-18.

Vanding med min. 30 mm/gang.

Jorddækning med fl is.
Udlægges i 10 cm tykkelse jævnt fordelt på arealet. 

Hække og pur skaber rum, ensar-
tede fl ader, indrammer, afgrænser 
eller skaber læ. Hække og pur er 
ensartede, tætte og fl adedækkende 
elementer, hovedsageligt af samme 
art. Plejen består i fastholdelse af 
højde, bredde og form gennem klip-
ning af sider og top.

Hæk og pur
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Bemærkninger:

Fritrumsprofi l skal overholdes.

Stativ omkring træer sidestilles med opbindingsmateriale.

Tilstandskrav:

Træet skal være frodigt og veludviklet. 

Afskårne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.

Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.

Rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.

Træet må ikke mangle vand. 

Opbinding skal løbende tilpasses træets stammetykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke be-

skadiges af pælene.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand 1 gang/år

Beskæring af grene der generer færdsel og oversigtsforhold 1 gang/år

Beskæring hvert 4. år
Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: ’Beskæring af træer’.

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Opbyggende beskæring 1 gang/år 
Gennemgående stamme og konkurrerende topskud.

Krydsende grene.

Opstamning.

Gødning, 80 g/træ jævnt fordelt omkring træet 1 gang/år
NPK 14-4-18.   

Vanding med 200 l/træ 6-8 gange/år

Justering af opbinding 1-2 gange/år 

Udførselskrav – supplerende pleje:

Fældning og stødfræsning inkl. fjernelse af materiale.
Arealet skal efterfølgende reetableres lig tilstødende element. 

Fjernelse af opbindingsmateriale.

Plantning af træ, inkl. opbinding og dræn. 

Fjernelse af vanris.    

Fjernelse af fodpose/rodskud.    

Jorddækning med fl is.
Udlægges i 10 cm tykkelse i en radius af 50 cm omkring træet. 

Fritvoksende træer har en kroneud-
vikling som sker uden konkurrence 
fra andre træer. Fritvoksende træer 
er karakteristiske og betydnings-
fulde elementer i de sammenhænge 
de indgår i. Plejen tager udgangs-
punkt i det enkelte træ under hen-
synstagen til art, alder, voksested 
og målsætning.

Fritvoksende træ
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FRITVOKSENDE TRÆ FORMET TRÆ LUND SKOV

Bemærkninger:

Fritrumsprofi l skal overholdes.

Stativ omkring træer sidestilles med opbindingsmateriale. 

Tilstandskrav:

Træet skal være frodige og veludviklede. 

Træet skal efter beskæring/klipning fremstå efter det for træets valgte form. 

Afskårne, døde og knækkede grene må ikke forekomme.

Træet må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.

Rodukrudt må ikke forekomme og frøukrudt må max. dække 15 % af arealet i en radius på 50 cm omkring træet.

Træet må ikke mangle vand. 

Opbinding skal løbende tilpasses træernes stammetykkelse og opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke 

beskadiges af pælene.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træets sundhedsmæssige tilstand 1 gang/år

Beskæring af grene der generer færdsel og oversigtsforhold 1 gang/år

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Opbyggende formbeskæring 1 gang/år
Gennemgående stamme og konkurrerende topskud.

Krydsende grene.

Opstamning.

Gødning, 80 g/træ jævnt fordelt omkring træet 1 gang/år
N-P-K 14-4-18

Vanding med 200 l/træ 6-8 gange/år

Justering af opbinding 1-2 gange/år 

Udførselskrav – supplerende pleje:

Beskæring i overensstemmelse med den for træets valgte karakterisk form.
Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: ’Beskæring af træer’.

Fældning og stødfræsning inkl. fjernelse af materiale.
Arealet skal efterfølgende reetableres lig tilstødende element. 

Fjernelse af opbindingsmateriale. 

Plantning af træ, inkl. opbinding og dræn. 

Vanding med 100 l/træ.

Fjernelse af vanris.    

Fjernelse af fodpose/rodskud.

Kronereduktion.

Jorddækning med fl is.
Udlægges i 10 cm tykkelse i en radius på 50 cm omkring træet. 

Formede træer afgrænser have- og 
byrum eller har dekorativt formål. 
Formede træer er træer som gennem 
klipning, beskæring, sporebeskæring 
eller styning er formet til et bestemt 
styret udtryk og til et for arten givet 
formål f.eks. frugttræer. Plejen sigter 
mod at fastholde målsætningen for 
elementet og/eller understøtte træ-
ets blomstring/frugtsætning.

Formet træ
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Bemærkninger:

Fritrumsprofi l skal overholdes.

Tilstandskrav:

Træerne skal være frodige og veludviklede.

Større afskårne grene/stammer må ikke forekomme.

Invasive arter må ikke forekomme.

Træerne må ikke genere færdsel eller oversigtsforhold.

Vejledende standardpleje:

Visuel vurdering af træernes sundhedsmæssige tilstand 1 gang/år

Beskæring af hensyn til færdsel og oversigtsforhold 1 gang/år

Beskæring hvert 4. år
Beskæring foretages i henhold til Dansk Træplejeforening: ’Beskæring af træer’.

Udførselskrav – supplerende pleje:

Slåning af græs i 10 cm højde.

Opsamling af afklip eller bjergning af hø.

Fjernelse af aggressive arter inklusiv reetablering af element.

Udtynding.

Lund er en rummelig, lysåben etab-
leret beplantning bestående af træ-
er, buske og græs, som kan opleves 
både indefra og udefra. Bunden i 
lunden består af naturgræs, som 
giver mulighed for at færdes under 
træerne. Plejen sker af hensyn til 
helhed, alder og voksested.

Lund
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Udførselskrav – supplerende pleje:

Fjernelse af væltede træer.

Beskæring langs stier af hensyn til færdsel.

Beskæring langs skovveje af hensyn til færdsel. 

Slåning af vegetation på stierne.

Skov er et areal som er bevokset 
med træer, som danner eller inden-
for et rimeligt tidsrum vil danne, 
sluttet skov af højstammede træer, 
og hvor arealet som hovedregel er 
større end 0,5 hektar og mere end 
20 meter bredde. Pleje af skove 
er beskrevet i driftsplanen for den 
pågældende skov.

Skov
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LØSE BELÆGNINGER FASTE BELÆGNINGER GRÆSARMERING SPORTSBELÆGNING FALDUNDERLAG

Tilstandskrav:

Overfl aden skal være jævn. 
Ingen huller/lunker større end 5 cm afvigelse fra 3 m. retskinne.

Rodukrudt må ikke forekomme. 

Frøukrudt må max. dække 5 % af fl aden, aldrig være højere end 5 cm eller være mere end et år gammelt.

Større samlinger af løv må ikke forekomme. 

Kantafgrænsninger til tilstødende elementer må ikke mangle materiale.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Opsamling af løv 2 gange/år

Mindre opretninger af lunker 1-2 gange/år

Opfyldning af kantafgrænsninger 1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Renovering af belægning med eksisterende/tilsvarende materiale. 

Løse belægninger udgør et befæ-
stet areal, som tjener til færdsel og 
ophold. Løse belægninger skal have 
en jævn overfl ade samt afvandings-
forhold som muliggør, at speciel 
færdsel kan afvikles på en sikker-
hedsmæssig forsvarlig måde. Plejen 
sigter mod at sikre befæstelsens 
levetid gennem ukrudtsbekæmpelse 
og sikring af afvandingsforhold.

Løse belægninger
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Tilstandskrav:

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

Overfl aden skal være jævn. 
Opspring større end 3 cm meddeles ordregiver.

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøukrudt må max. dække 5 % af fl aden, aldrig være højere end 5 cm eller være mere end et år gammelt.

Større samlinger af løv må ikke forekomme. 

Vejledende standardpleje:

Kontrol for sikkerhed og jævn overfl ade 2 gange/år

Ukrudtsbekæmpelse 6 gange/år

Opsamling af løv 2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opretning af belægning.

Udskiftning af belægning.

Efterfyldning af fuger.

Fjernelse af alger.

Faste belægninger udgør et befæstet 
areal, som tjener til færdsel og ophold. 
Belægninger kan være både med og uden 
fuger. Faste belægninger skal have en 
jævn overfl ade samt afvandingsforhold 
som muliggør, at speciel færdsel kan af-
vikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde. Plejen sigter mod at sikre befæ-
stelsens levetid gennem ukrudtsbekæm-
pelse og sikring af afvandingsforhold.

Faste belægninger
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LØSE BELÆGNINGER FASTE BELÆGNINGER GRÆSARMERING SPORTSBELÆGNING FALDUNDERLAG

Bemærkninger:

I forbindelse med opretholdelse af tilstandskrav tages der forbehold for parkerede biler.

Tilstandskrav:

Belægningen skal være i sikkerhedsforsvarlig stand. 

Der tilstræbes et ensartet sammenhængende græstæppe. 
Afvigelser større end 10 m2 meddeles ordregiver. 

Græsset må max. være 8 cm. Klippehøjde 4 cm.

Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være over 15 cm.

Overfl aden skal være jævn. 
Ingen huller/lunker større end 5 cm afvigelse fra 3 m retskinne.

Større samlinger af løv må ikke forekomme. 

Vejledende standardpleje:

Kontrol for sikkerhed 2 gange/år

Klipning 10-12 gange/år

Opsamling af løv 2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opretning af belægning.

Udskiftning af belægning.

Eftersåning med 1 kg/100 m2. 

Salttolerant Masterline fra Prodana.

Efterfyldning med vækstmedie. 

Græsarmering udgør et befæstet areal 
som tjener til færdsel og ophold. Græs-
armering er desuden et græsbefæstet 
areal, som med sin permeabilitet sikrer 
lokal nedsivning af regnvand. Græsarme-
ringen skal have en jævn overfl ade som 
muliggør, at specielt færdsel kan afvikles 
på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 
Plejen sigter mod opretholdelse af jævn-
hed og et rimeligt græsdække.

Græsarmering

B
e
læ

g
n

in
g

e
r



LØSE BELÆGNINGER FASTE BELÆGNINGER GRÆSARMERING SPORTSBELÆGNING FALDUNDERLAG
30

Bemærkninger:

Øvrig pleje af sportsbelægninger aftales og afregnes med ordregiver.

Tilstandskrav:

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Belægningen skal kunne fungere til sportsaktiviteter efter gældende regelsæt.

Synlig ukrudt må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Ukrudtsbekæmpelse 4-6 gange/år

Kontrol for funktion og sikkerhed 4-6 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opsætning af rødgrus tennisbane.
Opretning af belægning max. afvigelse +/- 1 cm på 3 m retskinne.

Banen vandes således at hårdhed opnås ved etablering.

Supplering af materiale hvis nødvendigt.

Opstregning/afsætning af plastikstreger.

Opsætning/nedtagning af tennisnet.

Opretning af grusbane.
Max. afvigelse +/- 3 cm på 3 m retskinne.

Supplering af materiale hvis nødvendigt.

Overslæbning.

Fjernelse af eksisterende belægningsmateriale og udlægning af nyt.
Materiale aftales med ordregiver.

Opsamling af løv og andet organisk materiale.

Udbringning af fl ydende tømidler.
Tømidler leveres af ordregiver.

Snerydning.

Sportsbelægninger anvendes til idræts-
aktiviteter primært boldspil og atletik. 
Belægningen består af grus eller kunst-
stof. Belægningen er det øverste lag af 
en befæstelse, der med sin bæreevne 
og vandafl edning sikrer anvendelighed 
og levetid. Vedligeholdelse sigter mod, 
at idrætten kan foregå, at befæstelsen 
fungere, og at den er i sikkerhedsmæs-
sig forsvarlig stand.

Sportsbelægning
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LØSE BELÆGNINGER FASTE BELÆGNINGER GRÆSARMERING SPORTSBELÆGNING FALDUNDERLAG

Bemærkninger:

Der foretages 1 årlig sikkerhedsinspektion af ekstern legepladsinspektør, som udarbejder rapport over fejl og 

mangler. 

Tilstandskrav:

Faldunderlag skal svare til anlægsstandard i underlagets tykkelse, udbredelse og kvalitet. 

Fremmedlegemer må ikke forekomme. 

Ukrudt må ikke forekomme.

Større samlinger af løv må ikke forekomme.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af anlægsstandard 4 gange/år

Ukrudtsbekæmpelse 4 gange/år

Opsamling af løv 1-2 gange/år

Udjævning af underlaget på steder hvor belastningen er størst  1 gang/uge

Udførselskrav – supplerende pleje:

Udskiftning af faldmateriale.

Supplering med tilsvarende materiale. 

Faldunderlag er materialer, der kan 
optage stød ved fald fra legered-
skaber. Faldunderlagets udbredelse 
og tykkelse fastsættes ift. legered-
skabets størrelse og faldhøjden, jf. 
gældende lovgivning på området. 
Vedligeholdelsen sigter mod opret-
holdelse af anlægsstandarden.

Faldunderlag
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VANDHUL VANDLØB SPRINGVAND OG BASSIN

Bemærkninger: 

Bredarealer vedligeholdes som naturgræs.

Udførselskrav – supplerende pleje:

Fjernelse af væltede træer og større grene. 

Rydning af forvedet opvækst.

Oprensning af vandhul/gadekær.

Grødeskæring.

Regulering af vandstand. 

Oprensning af tilløb og afl øb fra vandhul og gadekær. 

Vandhuller er små søer/gadekær, hvor 
udtørring om sommeren kan forekom-
me. Vandhuller er karakteriseret ved 
stor forekomst af vandplanter og en tæt 
kontakt med de nærmeste omgivelser 
pga. bredzonens relative større areal 
og dermed større betydning. Plejen af 
vandhullet sigter mod at opretholde den 
som biotop, for de tilknyttede dyr og 
planter, samt som rekreativt element.

Vandhul
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Bemærkninger:

Vandløb er defi neret ved udbredelsen af vandspejlet. 

Bredarealer vedligeholdes som naturgræs.

Udførelseskrav – supplerende pleje:

Fjernelse af væltede træer og større grene.

Oprensning af vandløb.

Grødeskæring.

Oprensning af rørføring. 

Vandløb kan være naturlig å eller 
kunstigt anlagte grøft/kanal. Vand-
løbs primære formål er at afl ede 
vand, men kan også indgår som re-
kreativt element. Vandløbet består 
af selve vandspejlet. Plejen sigter 
mod at opretholde vandafl ednings-
formålet, samt imødegå tilgroning.

Vandløb
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Tilstandskrav: 

Affald og fremmedlegemer må ikke forekomme. 

Pumper og afl øb skal være funktionsdygtige.

Vejledende standardpleje:

Renholdelse for affald 1 gang/uge

Filtre i pumpebrønd og afl øb fra bassin tilses og renses 1 gang/uge

Udførselskrav – supplerende pleje:

Renovering af pumpe.

Udskiftning af pumpe.

Forårsklargøring. 
Opstart af pumpe og fyldning af bassin.

Efterårsklargøring. 
Slukning af pumpe og tømning af bassin.

Algebekæmpelse. 

Et bassin er et kunstigt anlagt vand-
spejl og har en primær funktion som 
dekorativt/æstetisk element. Bas-
siner har faste kanter og indeholder 
en mindre vandvolumen uden eller 
med meget lidt biologisk liv. Plejen 
sigter mod at opretholde konstant 
vandstand, god funktionsmæssig 
stand og hindre utilsigtet algevækst.

Springvand og 
bassin
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TERRÆNBYGVÆRK TERRÆNUDSTYR BÆNK AFFALDSKURV LEGEUDSTYR

Bemærkninger:

Ikke alle kortregistrerede terrænbygværker administreres af Parkvæsenet.  

Tilstandskrav:

Terrænbygværket skal være funktionsdygtigt og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  
Afvigelser meddeles ordregiver. 

Rodukrudt må ikke forekomme.

Frøukrudt må max. dække 5 % af fl aden, aldrig være højere end 5 cm eller være mere end et år gammelt.

Større samlinger af løv må ikke forekomme. 

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed 12 gange/år

Ukrudtsbekæmpelse 6 gange/år

Opsamling af løv 1-2 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Opretning af bygværk.

Udskiftning af bygværk.

Efterfyldning af fuger.

Fjernelse af alger.

Overfl adebehandling. 

Terrænbygværker er alle former for 
bygværker/belægninger hvor der 
indgår terrænspring. Terrænbyg-
værker er f.eks. trapper, terræn-
mure, støttemure, hegn, broer m.v. 
Terrænbygværker har til hensigt at 
lede færdsel eller optage terrænfor-
skelle. Vedligeholdelsen skal sikre, 
at terrænbygværket fungerer og er i 
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Terrænbygværk
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Bemærkninger:

Ikke alt kortregistreret terrænudstyr administreres af Parkvæsenet.

Tilstandskrav:

Terrænudstyret skal være funktionsdygtigt og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser meddeles ordregiver.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed 12 gange/år

Tilsyn om behov for istandsættelse 12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Afvaskning. 

Fjernelse af alger.

Overfl adebehandling.

Mindre reperationer.

Terrænudstyr opfylder en lang række 
praktiske formål og dækker over skil-
te, lamper, steler, skulpturer, min-
desten, stativer, kummer og kasser, 
stenter, fl agstænger m.v. Terrænud-
styr fi ndes overalt og kan være løst 
eller fastgjort/nagelfast. Vedligehol-
delsen skal sikre, at terrænudstyret 
er i sikkerhedsmæssig forsvarlig 
stand, funktionsdygtigt og rent.

Terrænudstyr
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Tilstandskrav:

Bænke skal være funktionsdygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser meddeles ordregiver.

Bænke skal være rene på brugsfl ader. 

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed 12 gange/år

Afvaskning 12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Grundrengøring.

Fjernelse af alger.

Opsætning, hjemtagning og vinteropbevaring.

Overfl adebehandling med koldpresset lindolie/maling.

Mindre reperationer.

Bænke tjener til ophold og indgår 
som rekreativt element. Bænke 
kan være enkeltstående eller som 
borde-bænkesæt. Vedligeholdelsen 
skal sikre, at bænkene er i sikker-
hedsmæssig forsvarlig stand, funk-
tionsdygtige og rene.

Bænk
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Bemærkninger:

Tømning; se ”Renhold”.

Tilstandskrav:

Affaldskurve skal være funktionsdygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser meddeles ordregiver.

Affaldskurve skal være rene.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af funktion og sikkerhed 12 gange/år

Afvaskning 12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Mindre reparationer samt opretning af buler og skævheder.

Nedtagning og opsætning. 

Affaldskurve skal være medvirkende 
til at mindske bortkast af affald på 
arealer. Affaldskurve skal derfor være 
synlige og let tilgængelige, og deres 
antal og placering skal ses i sammen-
hæng med brugen af- og færdslen på 
arealet. Vedligeholdelsen skal sikre, 
at affaldskurve er funktionsdygtige og 
at de fremstå pæne og rene og der-
med understøtter deres formål.

Affaldskurv
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Bemærkninger:

Der foretages 1 årlig sikkerhedsinspektion af ekstern legepladsinspektør, som udarbejder rapport over fejl og 

mangler. 

Tilstandskrav:

Legeudstyret skal være funktionsdygtigt og være i sikkerhedsforsvarlig stand.

Legeudstyr skal være rent på brugsfl ader.

Vejledende standardpleje:

Kontrol af sikkerhed 12 gange/år

Kontrol af funktion herunder smøring af bevægelige dele 12 gange/år

Afvaskning af legeudstyr 12 gange/år

Udførselskrav – supplerende pleje:

Overfl adebehandling.

Udskiftning af sand i sandkasse.

Mindre reperationer.

Legeudstyr er alle former for udstyr, 
der anvendes til leg. Legeudstyr er 
f.eks. gynger, vipper, sandkasser, 
legeopstillinger samt andet særligt 
opstillet udstyr, der kan bruges til 
leg. Forskellige typer af legeudstyr 
er oftest samlet på legepladser. 
Vedligeholdelse skal sikre, at lege-
udstyret altid fungerer korrekt og er 
i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Legeudstyr
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Bemærkninger: 

I forbindelse med afholdelse af store offentlige arrangementer i parkområderne aftales særskilt betaling for eks-

traordinær renholdelse. 

Affaldstyper i bevoksning og på belægning: 

Mindre affald: Papirstumper, mindre samlinger af visne blade, cigaretskodder ,fl askekapsler o. lign.

Let affald: Aviser/blade, støre samlinger af visne blade, pap- og plastemballage, plastikposer, fl asker o. lign.

Større affald: Byggeaffald, cykler, kasser, sække med affald, hårde hvidevare o. lign.

Løst snavs: Pløre, aske, grus, jord o. lign.
 Gælder kun belægninger

Farligt affald: Kanyler, skarpe genstande, større døde dyr o.lign.

Udbredelsen:

Ingen:  affald må ikke forekomme eller ses.

Begrænset:  affald forekommer få steder.

Spredt:  affald forekommer fl ere steder, dog uden at dominere helhedsindtrykket.

Tilstandskrav:

Parkpræg Bypræg Naturpræg

Mindre affald Ingen Begrænset Spredt

Let affald Ingen Ingen Begrænset

Større affald Ingen Ingen Ingen

Løst snavs Ingen Begrænset Spredt

Farligt affald Ingen Ingen Ingen

Graffi ti må ikke forekomme – meddeles ordregiver ved konstatering.

Vejledende standardpleje:

Parkpræg Bypræg Naturpræg

Opsamling af affald 1/9-30/4 1 gang/uge 2 gange/måned 1 gang/måned

Opsamling af affald 1/5-31/8 2 gange/uge 1 gang/uge 1 gang/måned

Opsyn med graffi ti 1 gang/uge 2 gange/måned 1 gang/måned

Renholdelse er ikke et element som 
de øvrige, men en driftsopgave. 
Behovet for renholdelse kan vari-
ere, alt efter områdets funktion og 
placering. For at præcisere ren-
holdelsesopgaven underdeles den 
i forskellige typer af affald og den 
tilladte udbredelse.

Renholdelse
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Kontakt

Næstved Kommune - Parkvæsenet
Vordingborgvej 79
4700 Næstved

Telefon:  55 88 64 50
Kontaktmail: parkvaesen@naestved.dk

EAN:  579 800 727 5808
CVR:  29 18 96 25

Besøg også vores hjemmeside www.naestved.dk - Parkvæsenet 
og få links til mange fl ere detaljer om de tiltag der gøres, for at 
vedligeholde og udvikle vores kommunes enestående park- og 
naturområder.


