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Kære Betina Schiønning 

Svar på jeres høringssvar til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter    

Tak for jeres bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelsen om æn-

dring af bekendtgørelsen om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.  

 

Nedenfor kan I læse vores umiddelbare bemærkninger til jeres høringssvar, 

men vi indgår selvfølgelig gerne i en dialog med jer, og vi vil selvfølgelig også 

gerne uddybe vores svar, hvor der er behov for det.  

 

Vi har noteret os, at der ikke er spørgsmål til grænseværdierne for stoffer i le-

getøj, men udelukkende omkring ændringen af strafbestemmelsen fra forsæt 

til simpel uagtsomhed. 

 

Vi har også noteret os, at I er positivt indstillet overfor, at det bliver lettere at 

straffe virksomheder, der ikke overholder sikkerhedskravene. I har i den forbin-

delse også nævnt, at I gerne ser det koblet sammen med en ægte risiko og 

gerne en virksomhedsbaseret markedsovervågning. Dette er områder, vi i Sik-

kerhedsstyrelsen allerede arbejder med, og vi har noteret os, at det er noget, I 

ser positivt på. 

 

Vi har bedt Kemikalieinspektionen fra Miljø- og Fødevareministeriet om at 

komme med deres syn på ændringen af strafbestemmelsen, da det er fra de-

res ministerium, at der har været et ønske om at ændre strafbestemmelsen. 

 

De siger: ”at ændringen af legetøjsbekendtgørelsens straffebestemmelser vil 

betyde, at det bliver betydeligt nemmere at indgive politianmeldelser i sager 

om overtrædelse af legetøjsreglerne, idet der med ændringen nu også vil 

kunne straffes for uagtsomhed, herunder simpel uagtsomhed, i forbindelse 

med markedsføring af ulovligt legetøj. Der er tale om en afgørende ændring, 

idet der i medfør af de tidligere regler i legetøjsbekendtgørelsen udelukkende 

var mulighed for at straffe, hvis det kunne godtgøres, at overtrædelsen var be-

gået forsætligt, hvilket var overordentligt vanskeligt at bevise. 
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Kemikalieinspektionen får således med ændringen af legetøjsreglerne som ud-

gangspunkt et betydeligt bedre værktøj til at kunne foretage politianmeldelser i 

overensstemmelse med sædvanlig praksis i og med, at overtrædelser som er 

af grov eller gentagen karakter, og som er begået ved uagtsomhed nu vil kunne 

politianmeldes. Muligheden for politianmeldelse bliver med ændringen således 

også sammenlignelig med den øvrige kemikalieregulering. 

   

Kemikalieinspektionens beslutning om, hvorvidt der skal ske politianmeldelse 

for overtrædelse af kemikaliereglerne beror altid på en konkret vurdering. Over-

ordnet foretager inspektionen politianmeldelse, når administrative håndhævel-

sesmidler såsom forbud og påbud har vist sig utilstrækkelige til at standse 

overtrædelsen, eller når der er tale om grove eller gentagne overtrædelser. Der 

er med ændringen af legetøjsbekendtgørelsen som udgangspunkt ikke tilsigtet 

en ændring af inspektionens praksis for indgivelse af politianmeldelser. Denne 

faste praksis skal naturligvis fortsat leve op til den almindelige forvaltningsret-

lige lighedsgrundsætning om, at ensartede sager behandles ens”. 

 

Det er således ikke hensigten med ændringen, at der skal rykkes ved ansvars-

fordelingen, men derimod at forbedre muligheden for sanktioner over for fabri-

kanter og importører, som ikke overholder reglerne. Med ændringen er det 

hensigten at forbedre muligheden for at straffe fabrikanter og importører, som 

ikke overholder reglerne. Der er således ikke lagt op til en ændring over for di-

stributøren.  

 

I jeres svar spørger I til, hvilke kriterier der afgør sanktionen og bødestørrelsen. 

Det er ikke muligt for os at opstille generelle kriterier for bødestørrelser, da det 

kommer an på en konkret og individuel vurdering. I sidste ende er det også op 

til en dommer at fastsætte sanktionen og bødestørrelsen. 

 

Derudover har I også bemærkninger til ikrafttrædelsestidspunktet, hvor I skri-

ver, at det ikke vil være forsvarligt at lade ændringen af tilregnelseskravet 

træde i kraft allerede 8. februar 2019.  

 

Vi vurderer, at vi ikke har modtaget bemærkninger, der kan medføre, at vi ud-

skyder ikrafttrædelsesdatoen. Vi skal i den forbindelse påpege, at det ikke er 

virksomhedernes forpligtelser, der ændrer sig, men alene sanktionerne overfor 

manglende overholdelse af reglerne. Virksomhederne skal derfor reelt ikke 

gøre noget anderledes efter ikrafttrædelse af reglerne, men skal leve op til de 

samme krav som tidligere.  
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Såfremt I har spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er I velkomne til 

at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen  
 

Jonas Dyrup Christensen 

Jurist 


