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Ifølge kommissionens vejledning er det ikke nødvendigt, 
at du tjekker mærkningen af alt legetøj, hvis du har sikret 
dig, at den pågældende fabrikant har indført procedurer, 
som sikrer, at der er korrekt påførsel af:

•	 CE-mærket
•	 fabrikantens navn og adresse
•	 advarsler, brugsanvisninger og sikkerhedsinforma-

tioner
•	 et	entydigt	identifikationsnummer.

Mere information
Find	flere	informationer	om	sikkerhedskravene	til	legetøj	
på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk 

SIKKERHEDSKRAV 
TIL LEGETØJ
- for dig, der er distributør

Lovgivning
Du	kan	finde	hele	lovgivningen	på	Sikkerhedsstyrelsens	
hjemmeside: www.sik.dk.

Kontakt Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
E-mail: sik@sik.dk
Hjemmeside: www.sik.dk



Forpligtelser for dig, der er distributør:

1 - CE-mærkning 
Du skal sikre dig, at fabrikanten har forsynet legetøjet 
med et CE-mærke. 

Mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og 
letlæseligt. Det skal være placeret på legetøjet, på en 
påhæftet	mærkat	eller	på	emballagen.	

For	legetøj,	som	sælges	i	originale	udstillingsæsker,	
kan	CE-mærket	placeres	på	udstillingsæsken,	hvis	det	
ikke er teknisk muligt at placere CE mærket på selve 
legetøjet.

2 - Navn og adresse 
Du skal sikre dig, at fabrikanten og en eventuel im-
portør	til	EU	har	forsynet	legetøjet	med	deres	navn	og	
fysiske adresser. 

Internetadressen	er	ikke	tilstrækkelig.	Et	kendt	logo	
kan	anvendes	i	stedet	for	et	navn,	men	erstatter	ikke	
adressen. 

3 - Advarselsmærkninger 
Du skal sikre dig, at fabrikanten har forsynet legetøjet 
med de relevante advarselsmærkninger, brugsanvisninger 
og	sikkerhedsinformationer.	Alle	tekster	skal	være	på	
dansk. 

Advarsler	skal	være	klart	synlige,	let	læselige,	let	for-
ståelige	og	præcise.	De	skal	altid	indledes	med	ordet	
”Advarsel!”	og	anbringes	på	legetøjet,	på	en	påhæftet	
mærkat eller på emballagen. 

Der skal anbringes advarsler på småt legetøj, som sælges 
uden emballage.

4 - Identifikation 
Du skal sikre dig, at fabrikanten har forsynet legetøjet 
med	en	entydig	identifikation.	Eksempelvis	i	form	af	et	
parti-,	serie-	eller	modelnummer.

 

5 - Teknisk dokumentation 
Du skal sikre dig, at fabrikanten har teknisk dokumenta-
tion	for,	at	produktet	er	sikkert.	Hvis	du	får	en	begrundet	
anmodning	fra	myndighederne,	skal	du	kunne	fremskaffe	
den	tekniske	dokumentation.

6 - Registrering 
Du skal opbevare oplysninger om hvilke erhvervsdrivende, 
du	henholdsvis	køber	legetøj	af	og	sælger	til.	Formålet	er	at	
sikre sporbarheden af hver type markedsført legetøj. 

Oplysningerne	skal	opbevares	i	10	år	efter,	at	du	har	fået	
leveret legetøjet. 

7 - Transport og opbevaring 
Du	skal	sikre,	at	legetøjet	efter	transport	og	oplagring	stadig	
overholder de væsentlige sikkerhedskrav. Det samme krav 
påhviler importøren. For trælegetøj og tøjdyr kunne opbe–
varing	under	fugtige	forhold	eksempelvis	være	problema-
tisk.	

8 - Manglende sikkerhedskrav 
Hvis du, eksempelvis på grund af en klage, ved at et legetøj, 
som du har solgt, ikke er i overensstemmelse med de 
væsentlige sikkerhedskrav, skal du straks sikre dig, at der 
træffes	de	nødvendige	foranstaltninger	for,	at	legetøjet	
bliver sikkert. 

Hvis legetøjet er farligt, skal myndighederne i de 
medlemslande,	hvor	legetøjet	er	solgt	til	forbrugere,	straks	
underrettes.	Er	legetøjet	solgt	i	Danmark,	skal	du	kontakte	
Sikkerhedsstyrelsen.

Se	gerne	www.sik.dk	for	nærmere	information	om,	hvad	du	
skal gøre.

Hvad er en distributør?
Du er distributør, når du sælger legetøj, som du 
har købt af en fabrikant eller importør inden for 
EU.	

Hvis	du	vælger	at	sætte	dit	navn	på	legetøjet,	
skifter	du	status	til	fabrikant.


