
Er dit produkt
sikkert?

Skaf dig overblik over kravene til sikkerheden,  
før du sætter dit produkt i handelen.



Vil du sælge et produkt i Danmark, er det dit  
ansvar, at det er sikkert. Hvis dit produkt ikke 
overholder sikkerhedskravene i lovgivningen,  
risikerer du at skulle tilbagekalde produktet fra 
forbrugerne, og det kan koste dig mange penge.

Kend reglerne
EU-landene har fælles regler om sikker- 
hed ved produkter. Det betyder blandt 
andet, at der er en række fælles regler, 
som skal sikre forbrugerne mod farlige 
produkter, som sælges i Danmark og de 
øvrige 26 EU-lande.

I Danmark er reglerne samlet i en række 
forskellige regelsæt, som gælder på sær-
lige områder, for eksempel omkring lege-
tøj og elprodukter. Forbrugerpro- dukter, 
som ikke er omfattet af særreg- ler, skal 
leve op til lov om produkter og markeds-
overvågning (produktloven).

Ofte kan du tage udgangspunkt i en euro- 
pæisk standard, hvis du vil sikre dig, at dit 
produkt lever op til de sikkerhedsmæs- 
sige krav. Som hovedregel er det frivilligt 
at følge standarder, men i nogle tilfælde 
kan lovgivning stille krav om at bruge en 
bestemt standard.

Hvilke 
myndigheder

Sikkerhedsstyrelsen 
tager sig konkret af 
produktsikkerheden 
omkring blandt andet 
forbrugerprodukter, le-
getøj og andre produkter 
til børn og babyer, el- og 
gasprodukter samt fyr-
værkeri. Se oversigt over 
Sikkerhedsstyrelsens 
myndighedsområder på  
sik.dk/erhverv/produkter 
En række andre myndig-
heder beskæftiger sig 
med produktsikkerhed 
på andre områder. For 
eksempel hører alt om-
kring køretøjer og udstyr 
til hos Trafikstyrelsen, og 
Miljøstyrelsen har ansva-
ret omkring kemikalier og 
kosmetik.

Du kan finde et overblik 
over ansvarsområderne 
på Sikkerhedsstyrelsens 
hjemmeside sik.dk. Skriv 
‘iværksætter’ i søgefeltet.

Importør
Hvis du importerer varer fra et land uden for EU, skal 
du tilføje dit eget navn eller mærke og postadresse på 
produktet ud over fabrikantnavnet. Det er et krav, at den 
EU-ansvarliges navn fremgår af produktet.

Du har ansvar for kun at bringe sikre produkter på mar-
kedet. Det betyder blandt andet, at du som importør skal 
undersøge, om der er særlige lovkrav til den type produkt, 
du vil sælge, for eksempel krav til sikkerhed og mærkning.

Der kan også være tekniske standarder, som du kan bruge
til at stille sikkerhedskrav over for fabrikanten af produktet.

Eventuelt kan du kontakte en rådgiver eller et laborato-
rium, som kan hjælpe dig med test af dit produkt eller 
gennemgå den tekniske dokumentation. Det kan give dig 
vished for, at du kun sælger sikre produkter.

Du har pligt til at gemme oplysninger om, hvem du har
købt produktet af, så det kan spores.

Hvis du køber dine 
varer uden for EU
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Distributør
Hvis du køber dine varer i Danmark eller inden for EU, skal 
du følge de regler, der findes for distributører, uanset om 
du er grossist, har en detailbutik eller driver en webshop. 

Du har ansvar for, at du kun bringer sikre produkter 
på markedet, blandt andet, at de er korrekt mærkede. 
Mærkningen skal blandt andet omfatte navn og adresse 
på fabrikanten og eventuelt importøren. Desuden kan 
der være krav om advarselsmærkning og eventuelt også 
brugsvejledning. Kravene til mærkning vil fremgå af den 
konkrete lovgivning. Her vil det også fremgå, om produkter 
er omfattet af reglerne om CE-mærkning.

Du har pligt til at gemme oplysninger om, hvem du har
købt produktet af, så det kan spores.

Hvis du køber 
dine varer inden 
for EU

Fabrikant
Som fabrikant har du ansvar for kun at bringe sikre produk-
ter på markedet, og du skal undersøge, om der er særlige 
lovkrav til dit produkt. Du bliver betragtet som fabrikant, 
hvis du sætter dit eget navn eller mærke på et produkt.

Undersøg, før du går i gang med produktionen, om der fin-
des tekniske standarder, som kan hjælpe dig til at designe 
og producere et sikkert produkt. Kontakt eventuelt et 
laboratorium eller en rådgiver for at få testet dit produkt, så 
du sikrer dig, at du kun sælger sikre produkter.

Hvis du sælger direkte til forbrugere, har du pligt til at 
gemme oplysninger om, hvem du har solgt produktet til,  
så det kan spores.

Du skal være opmærksom på at der normalt er krav om, 
at de produkter, som du producerer, skal mærkes med dit 
navn og postadresse.

Hvis du selv  
producerer dine  
varer

Et CE-mærke er en erklæring på, at produktet lever op til alle lovkrave-
ne for CE-mærkning, og at produktet må sælges i hele EU.
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Har du solgt et farligt produkt?
 
Hvis du har solgt et farligt produkt, skal du reagere på det og underrette 
fabrikanten og Sikkerhedsstyrelsen. Hvis du sælger direkte til forbrugere, har 
du pligt til at gemme oplysninger om hvem du har købt produktet af eller som 
fabrikant solgt det til, så det kan spores.

Det skal du passe på

En god idé er ikke nok, hvis du vil sælge et produkt til for 
brugerne. Det kan gå ud over forretningen, hvis der ikke er 
styr på sikkerheden, inden produktet kommer i handelen. 
Her er nogle eksempler på, hvad der kan gå galt – og hvor 
der kan findes vejledning til at undgå problemerne.

Lamper
Ved design af en ny lampe er der ikke taget højde for, at 
der ikke må være skarpe metalkanter, som kan beskadige 
ledningen. Produkterne vil normalt blive tilbagekaldt fra 
forbrugerne. 

Ved produktion af lamper kan man vælge at tage ud- 
gangspunkt i den europæiske standard for lamper.

Børnetøj 
En produktion af kjoler til småpiger sættes til salg i en 
webshop. Men kjolerne er forsynet med lange binde-
bånd i halsudskæringen, som udgør en risiko for kvæl-
ning. Sådanne kjoler vil normalt blive tilbagekaldt fra 
forbrugerne. 

Vil man lave kjolerne sikre, kan der hentes vejledning i den 
europæiske standard for børnetøj.

Gasgrill
Tilslutningsstudsen på en gasgrill passer ikke til danske 
forhold, og der mangler mærkning og en dansk brugsvej-
ledning. Salg og brug af grillen forbydes, og grillen kaldes 
tilbage fra forbrugerne. 

Man kan blandt andet finde retningslinjer omkring gasud-
styr i gassikkerhedsreglerne.

Tøjdyr
Et tøjdyr er syet så dårligt, at der kan falde små dele 
af, som et barn kan få fat på og risikerer at blive kvalt 
i. Sådanne tøjdyr vil normalt blive tilbagekaldt fra 
forbrugerne. 

Tøjdyr skal leve op til reglerne i ”bekendtgørelse om  
legetøj 815 af 7. januar 2022”.
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Vil du vide mere?
På sik.dk er der samlet information 
omkring lovgivning, myndigheder 
og muligheder for rådgivning. Skriv 
‘iværksætter’ i søgefeltet. 

Find blandt andet en oversigt over, 
hvilken lovgivning der knytter sig til 
de enkelte produkttyper og hvilke 
myndigheder det sorterer under.

Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

+45 3373 2000
sik@sik.dk
sik.dk ©
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