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Forbrugersikkerhed  
 

LEG er en medlemsorganisation for virksomheder, der sælger legetøj og andre produkter og ydelser til 

fremme af børns leg. LEG arbejder for at opretholde og udvikle en ansvarsbevidst branche, og stiller krav 

til medlemmerne om, at de overholder gældende lovgivning samt foreningens Etiske Retningslinjer. 

Virksomheder, der ikke overholder retningslinjerne, kan ikke være medlem af LEG. 

 

LEGs Etiske Retningslinjer 

 

LEG arbejder for at øge forståelsen for legens positive bidrag til børns liv og udvikling; og for et 

velkontrolleret marked med fokus på forbrugersikkerhed. Forbrugerne skal føle sig trygge ved de 

produkter de køber, og virksomheder, der ikke overholder lovgivningen, skal stilles til ansvar.  

 

Sikkerhed 

LEG forventer, at de produkter, som medlemmerne sælger, til alle tider lever op til lovgivningen indenfor 

forbrugersikkerhed. Dette gælder alle relevante sikkerhedskrav herunder mekanisk og kemisk sikkerhed, 

samt korrekt mærkning af produkterne. For at sikre dette henstiller LEG til, at myndighederne klart 

vejleder om, hvordan de tolker lovgivningen og hvad de forventer i forhold til test af produkter f.eks. 

testmetoder og grænseværdier.  

 

Medlemmerne skal sikre, at der medfølger brugsanvisninger til relevante produkter og at disse er 

letforståelige for forbrugerne. Dette gælder bl.a., hvis der er særlige indstillinger på produktet, som bør 

benyttes for at sikre børn i deres leg med produktet.  

 

Tilbagekaldelse  

Medlemmerne skal sikre, at deres produkter er lovlige og sikre for børn at lege med. Hvis et medlem 

bliver gjort opmærksom på eller opdager, at et produkt ikke er sikkert at lege med eller ikke lever op til 

lovgivningen, forventer LEG, at der indledes den nødvendige dialog med myndighederne og at produktet 

bliver fjernet fra markedet, hvis problemet ikke kan afhjælpes på anden vis. 

 

LEG forventer, at myndighederne med det samme indleder dialog med branchen, hvis de opdager 

problemer med sikkerheden eller lovligheden af et produkt eller en produkttype, der potentielt kan være 

relevant for alle medlemmer. Ligeledes forventer LEG, at myndighederne sikrer at produkter, der ikke er 

sikre at lege med og som ikke lever op til lovgivningen, bliver fjernet fra hele markedet.  

 

Anbefalinger til forbrugerne 

Forbrugerne skal være trygge ved de produkter, de køber til fremme af børns leg. LEG ønsker at hjælpe 

forbrugerne med at forstå, hvordan de bedst muligt vælger sikre produkter til deres børn, og har derfor 

udarbejdet en række gode råd til forbrugerne omkring dette. LEG tilskynder forbrugerne til at stille 

spørgsmål til produktsikkerhed og mærkning og til at begrænse importen af ulovlige produkter ved at 

handle med ansvarlige virksomheder, der lever op til europæisk lovgivning. 
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