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Butikkaksjon leketøy 2018

1. Bakgrunn
Høsten 2018 gjennomførte Miljødirektoratet en butikkaksjon for å kontrollere at leketøy på
markedet er i overensstemmelse med krav i regelverket. I aksjonen fokuserte vi hovedsakelig
på CE-merking og samsvarsdokumentasjon. Vi kontrollerte CE-merking av leketøy ute i butikk,
for så å følge opp utvalgte produkter videre med aktuell leverandør/importør i etterkant av
butikkontrollene. I disse tilfellene har vi bedt om å få tilsendt samsvarsdokumentasjonen som
ligger til grunn for CE-merkingen, for å sjekke at slik dokumentasjon faktisk finnes. Denne
samsvarsdokumentasjon skal vise at produktene er produsert i henhold til kravene som stilles
for CE-merking, og omfatter blant annet testrapporter og en erklæring på at produktet er
produsert i samsvar med kravene. I aksjonen besøkte vi både større kjeder og mindre
enkeltstående butikker. I utvalget av kontrollobjekter var det både rene leketøysforretninger
og butikker som selger leketøy i tillegg til annet sortiment.
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2. Praktisk gjennomføring
Utvelgelse av tilsynsobjekter
Utvelgelsen baserte seg på kunnskap om forhandlere av leketøy gjennom screening av
markedet, data fra brønnøysundregisteret, samt tips og annen informasjon. Vi har gjennom
aksjonen dekket en stor del av markedet som forhandler leketøy i fysiske butikker.
Netthandel var ikke en del av denne aksjonen. Kontroller ble gjennomført i Oslo-området,
Stavanger, Bergen og Trondheim.
Oversikt over butikker besøkt i aksjonen:

Butikk
Ark
Nille
Extra Leker
Arti Læll AS
Småting AS
Rusta
Jula
Mye Moro
Norli
Panduro
Barnas Hus
Noe for enhver
Nille
Europris
TGR
LEKIA
Coop Obs
Yes vi leker
Gamestop
Bergen Lek & Fritid AS
Sparkjøp AS
Søstrene Grene
Clas Ohlson
Rubens skattkammer AS
Kozmoz
BR Leker
Leker og mer
Jungelens Leker & interiør
Oslo Gaveland
Festmagasinet Standard
TyTy's Shop
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Sted
Valentinlyst senter, Trondheim
Valentinlyst senter, Trondheim
City Syd Kjøpesenter, Trondheim
City Syd Kjøpesenter, Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Sandvika storsenter
Sandvika storsenter
Sandvika storsenter
Sandvika storsenter
Stovner, Oslo
Stovner, Oslo
Stovner, Oslo
Stovner, Oslo
Storo storsenter, Oslo
Alnabru, Oslo
Tveita senter, Oslo
Gunerius senter, Oslo
Bergen (Laksevåg)
Bergen sentrum
Bergen sentrum
Bergen sentrum
Bergen sentrum
Bryn senter, Oslo
Oslo City, Oslo
Oslo
Oslo
Calmeyersgate, Oslo
Oslo
Grønland, Oslo
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Babymagasinet
Sprell
Norsk Oljemuseum
Toys R Us
Extra Leker Veslefrikk
Notabene
Hustvedt & Co
Birkemo Hobby
Bamsebua
Babybanden

Grønland, Oslo
Stavanger
Stavanger
Strømmen Storsenter
Stavanger
Arkaden, Stavanger
Stavanger
Stavanger
Oslo
Skøyen, Oslo

ANTALL BUTIKKER BESØKT

41

Gjennomføring av kontrollene
•
•
•
•
•

Kontrollene ble gjennomført i uke 42 og uke 43.
I noen av butikkene var vi kun innom og kikket på det de hadde av leketøy, uten
at vi skrev rapport (7 butikker).
Dersom vi avdekket at butikken selv var importør av leketøy ble det ikke skrevet
rapport, men informert om at eventuell oppfølging gjøres i form av brev i
etterkant.
Kontrollene ble avsluttet på stedet, selv om det i noen tilfeller ble gitt pålegg om
opplysninger.
Det ble påpekt at leketøy som manglet CE-merking ikke kunne omsettes.
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3. Resultater
Totalt i aksjonen ble over 800 leketøy kontrollert i 41 butikker. Vi skrev 31
inspeksjonsrapporter på stedet. Det ble avdekket 27 produkter som hadde manglende CEmerking.
Det er en lav andel av produktene som mangler CE-merking, kun i overkant av 3 %.
Erfaringsmessig er det oftere mangler knyttet til annen merking, som for eksempel
kontaktopplysninger til importør/produsent eller sporbarhetsmerking. Slik merking ble ikke
kontrollert i denne aksjonen.

4. Vurdering av resultatene
Vi er fornøyd med at antallet leketøy som mangler CE-merking ikke er høyere. Det er ikke så
overraskende ettersom den seriøse delen av leketøysbransjen har blitt vesentlig bedre de
senere årene når det kommer til å overholde krav i regelverket. Både Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet har prioritert veiledning og tilsyn
rettet mot denne bransjen over mange år.
På tross av at de fleste av produktene er påført CE-merkingen, er det likevel slik at vi stiller
spørsmålstegn ved gyldigheten av CE-merket i enkelte tilfeller. Det kan være begrunnet med
at CE-merket ikke er utformet slik det skal være i henhold til regelverket, eller det er andre
ting ved produktene som ikke stemmer, eksempelvis feil aldersmerking eller advarselstekst.
Vi ser det derfor som nødvendig å i økende grad etterspørre samsvarsdokumentasjon for
produkter som er CE-merket. Vi har derfor i etterkant av butikkontrollene valgt å følge opp
flere importører med pålegg om samsvarsdokumentasjon for leketøy som er CE-merket
(eksempelvis testrapporter og samsvarserklæring).
Videre påpeker vi plikt til å stanse import og omsetning til de norske importørene av leketøy
som mangler CE-merking. Utenlandske importører med brudd på merkingen meldes via ICSMS.
Forsidebilde: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet
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Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no
Nett: www.miljødirektoratet.no
Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø.
Våre hovedoppgaver er å redusere
klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre
forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klimaog miljødepartementet og har i underkant av 700
ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo,
og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60
lokalkontor.
Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klimaog miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det
innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker
vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd.
Samtidig er vi underlagt politisk styring.
Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og
formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter
forvaltningsmyndighet, styrer og veileder
regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og
deltar i internasjonalt miljøarbeid.

