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Produktsikkerhed – lovgivning og kontrol  
 

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 marked, 

hvor forbrugerne kan være trygge ved de produkter de køber. En forudsætning for dette er et 

velkontrolleret marked, hvor lovgivning og regler håndhæves effektivt, således at kun forsvarlige og 

lovlige produkter bliver solgt, og hvor virksomheder, der ikke overholder lovgivningen, bliver stillet til 

ansvar.  

 

LEG arbejder for, at lovgivning og direktiver udformes på EU-niveau og tilskynder til ensartet 

implementering i de enkelte EU-lande. Ligesom LEG ønsker en fælles og løbende dialog med 

myndighederne om, hvordan lovgivningen udformes bedst muligt.  

 

Relevante interessenter i arbejdet for at fremme sikre produkter til børns leg 

 

mailto:info@legebranchen.dk
http://www.legebranchen.dk/
https://proactive-legebranchen.s1.umbraco.io/media/1109/etiske-retningslinjer_final_20190624.pdf
https://proactive-legebranchen.s1.umbraco.io/media/1109/etiske-retningslinjer_final_20190624.pdf
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Medlemmer af LEG  

LEG forventer, at medlemmerne overholder gældende lovgivning indenfor produktsikkerhed, holder sig 

opdateret om retningslinjer fra myndighederne, og søger rådgivning, hvis de er i tvivl.  

 

Foreningens medlemmer skal sikre, at sikkerheden af de produkter, de bringer på markedet, er i orden, 

hvilket indbefatter krav til og kontrol af leverandører. Hvis medlemmer kommer i tvivl om et produkt er 

sikkert eller lovligt, forventer LEG, at problemstilling umiddelbart undersøges og produktet fjernes fra 

markedet, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet på anden vis. 

 

LEG forventer, at branchens medlemmer tager ansvar for deres leverandører, og sikrer at disse er 

bekendt med relevant lovgivning samt indgår i de kontrolprogrammer, som det enkelte medlem har 

opstillet. LEG henstiller medlemmerne til at være åbne omkring eventuelle udfordringer i samarbejdet 

med deres leverandører for at øge produktsikkerheden.   

 

Myndigheder og regulering 

LEG ønsker en løbende dialog med myndighederne og henstiller til transparens i forhold til, hvordan 

lovgivningen tolkes og hvad myndighederne forventer af branchen. Samtidig ønsker LEG, at 

myndighederne vejleder klart og tydeligt omkring implementering og sanktionering af lovgivningen. 

Ligesom LEG forventer, at det er praktisk muligt for en virksomhed at efterleve loven, f.eks. ved at der 

forefindes testmetoder og grænseværdier, der kan efterprøves.  

 

Opfølgning på overholdelse af lovgivningen skal være ensartet og risikobaseret indenfor EU, således at 

ulovlige produkter ikke sælges. Derfor ønsker LEG, at myndighederne laver kontrol både på produkt- og 

virksomhedsniveau, herunder har fokus på de enkelte virksomheders kontrolprogram og historik for at 

arbejde med produktsikkerhed. Hvis myndighederne mistænker problemer med et produkt, der 

forhandles af LEG’s medlemmer, forventer LEG, at myndighederne med det samme henvender sig til de 

pågældende medlemmer, samt indgår i dialog med foreningen, hvis der er tale om en problemstilling, der 

potentielt kan berøre alle medlemmer.  

 

For løbende at sikre ny og forbedret lovgivning tilskynder LEG myndighederne til dialog og involvering af 

legebranchen. Derudover forventer LEG, at ændringer i tolkning af eksisterende lovgivning og direktiver 

klart informeres til branchen og adresseres i den løbende dialog.  

 

Forbrugere – forældre, børn og fagpersonale 

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

med information til forbrugerne omkring, hvordan de bedst muligt vælger sikre produkter, og har derfor 

udarbejdet en række råd.   

 

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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Testlaboratorier og andre rådgivere 

LEG ønsker en løbende og åben dialog med testlaboratorier og rådgivere for at sikre bedst mulig 

forståelse af, hvordan produktsikkerhed testes og opretholdes. LEG forventer, at testlaboratorier og 

rådgivere vejleder de virksomheder, der retter henvendelse til dem bl.a. i forhold til udformning af 

sikkerhedsvurderinger og valg af testmetoder og sikre, at disse afspejler lovgivningen og forventningerne 

fra myndighederne. Ligeledes tilskynder LEG til at rådgivere retter henvendelse til foreningen, hvis de 

bliver bekendt med at særlige produkttyper kan være problematiske i forhold til at opretholde børns 

sikkerhed.   

 

Medier   

LEG tilskynder medierne til at være med til at belyse de problemstillinger, der knytter sig til 

produktsikkerhed på en seriøs og balanceret måde og hjælpe forbrugerne med adgang til information om, 

hvordan de vælger sikre produkter til fremme af børns leg - både når de handler i fysiske butikker og 

online; såvel i Danmark som i udlandet.  
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