
 

 

TEMADAG om legetøj  
Om forbrugernes ønsker til kvalitet af legetøj –  
kvalitet fremfor kvantitet? 
 

Onsdag den 10. november 2021 kl. 9.30 - 16.00 i Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C 

 

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen inviterer sammen med Legebranchen til TEMADAG 

om legetøj. I år er temaet forbrugernes ønsker til kvalitet af legetøj. Afhængig af hvem man er, vil kvalitet af 

legetøj formentlig ikke have den samme betydning. For nogle betyder kvalitet, at legetøjet skal have en 

lang holdbarhed, mens det for andre kan betyde, at legetøjet er lavet af bæredygtige materialer. Nogle vil 

måske mene, at det vigtigste er, at legetøjet skal opfylde børnenes legebehov og har det helt rigtige design. 

Hertil kommer, at sikkerheden af legetøjet selvfølgelig også skal være i orden, det gælder både, hvad angår 

indhold og afgivelse af kemikalier, samt at børn ikke kan blive kvalt i lange snore eller skære sig på skarpe 

kanter. Forbrugere, virksomheder og myndigheder kan have forskellige standarder for, hvornår man kan 

betegne legetøj som kvalitetslegetøj. Det er nogle af de ting, vi vil komme rundt om på årets temadag. 

 

For at blive sporet ind på dagens emne vil der først være en præsentation fra Louise Byg Kongsholm, adm. 

direktør i pej gruppen, der er trendforsker, og som har fingeren på pulsen - både i forhold til børns leg, men 

også i forhold til tidens trend(s), og hvad der er vigtigt, når der indkøbes legetøj til børn. Præsentationen vil 

bl.a. berøre emner og spørgsmål, såsom pris contra kvalitet samt trends og forbrugeradfærd med særligt 

fokus på børn og børnefamilier. 

 

Herudover vil dagen byde på oplæg fra tre danske virksomheder, der bl.a. vil komme ind på, hvad de gør for 

at leve op til forbrugernes forventninger - herunder ønsker til bæredygtige materialer, lovgivningskrav og 

procedurer for at sikre overholdelse af interne krav.  

 

Der vil desuden være et panel bestående af forbrugere, som giver deres input til, hvad de ønsker, hvad der 

er vigtigt for dem, og hvordan de agerer i en indkøbssituation. Herunder vil du som deltager på temadagen 

blive stillet en række spørgsmål på dagen. Disse spørgsmål vil også blive taget op i mindre grupper, og i den 

forbindelse vil der være mulighed for at interagere med paneldeltagerne. Her vil du som deltager få en 

større indsigt i, hvad forbrugerne ønsker og hvorfor. Paneldebatten vil tage udgangspunkt i resultaterne fra 

spørgeskemaer, som udsendes til forbrugere inden temadagen. 

 



 

Sidst på dagen vil myndighederne give en opdatering på ny og kommende regulering af legetøj, status for 

forhandlinger af den nye produktsikkerhedsforordning, EU’s kemikaliestrategi for bæredygtighed, mm.  

Program for dagen kan ses her. 

 

Tilmelding skal ske senest den 1. november 2021 til Anne Elisabeth Østergaard (aneln@mim.dk). Ved 

tilmelding kan evt. særlige ønsker til forplejning angives (vegetar, glutenfri mv.). Undgå venligst at oplyse 

om allergener, mv. (helbredsoplysninger), eller religiøse overbevisninger, og lignende. 

Har du spørgsmål til temadagen, er du velkommen til at kontakte Anne Elisabeth Østergaard 

(aneln@mim.dk) eller Shima Dobel (sdo@mim.dk).  

 

Oplysninger om behandling af personoplysninger (GDPR) 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Miljøministeriet give dig en række oplysninger, når vi modtager 

oplysninger om dig. I forbindelse med tilmeldingen til temadagen vil der blive behandlet oplysninger om dig, idet vi 

modtager dit navn og din e-mailadresse.  

 
1. Beskrivelse af behandlingen 

 

Formål 

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med vores behandling af din tilmelding til 

vores arrangement, som er i overensstemmelse med vores lovbestemte formål, og vores pligt til at journalisere efter 

offentlighedsloven og opbevare dine oplysninger efter arkivlovgivningen. 

 

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.  

 

Personoplysningerne er indsendt af dig ved tilmelding og anvendes til formål relateret til afholdelsen af 

arrangementet, herunder håndtering og behandling af din tilmelding og efterfølgende udsendelse af 

evalueringsskema. 

 
Kategorier af personoplysninger 

Miljøministeriet behandler de oplysninger, som du har meddelt Miljøministeriet i forbindelse med din tilmelding til 
arrangementet. 

Nedenfor er angivet den kategori af personoplysninger og de personoplysninger, Miljøministeriet behandler om dig: 

 Almindelige personoplysninger: 

 Personoplysninger meddelt ved tilmelding, herunder fornavn, efternavn, e-mail, firmanavn samt evt. 
funktion, stilling. 

 

Kilder 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger fra følgende kilder: 

http://mim.dk/media/223003/program-til-temadag-2021.pdf
mailto:aneln@mim.dk
mailto:aneln@mim.dk
mailto:sdo@mim.dk


 

 Oplysninger du selv har meddelt Miljøministeriet i forbindelse med din tilmelding samt i henvendelser fra dig 
vedr. arrangementet, f.eks. på mail. 

 
2. Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. 

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med afholdelsen af arrangementet, som journalisering og arkivering 
af f.eks. deltagerlister sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig 
myndighedsudøvelse). 
 

Modtagere 

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 Medarrangører af arrangementet, som består af Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Legebranchen - LEG  

 Oplægsholdere og facilitator (ordstyrer)  

 Leverandører, herunder IT-leverandører, support. Vi overlader endvidere dine personoplysninger til vores 
databehandlere, fx Statens IT. 

 

Opbevaring 

Miljøministeriet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er 

indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne 

kasseret (slettet). 

 

3. Konsekvenser ved behandlingen 

Ved det fysiske arrangement vil de indsendte almindelige personoplysninger blive anvendt til at udarbejde navneskilte 

og evt. til brug for udlevering af en fysisk deltagerliste. 

 

På følgende link kan du finde supplerende oplysninger og en nærmere uddybning, herunder af dine 

muligheder for at gøre dine rettigheder gældende og klage: https://mim.dk/ministeriet/om-

ministeriet/privatlivspolitik/. 
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