Coops procedure for sikring af legetøj
I Coop stiller vi skærpede krav til legetøjet – og vi kontrollerer de bliver overholdt.
Langt det meste legetøj Coop sælger, er leveret af danske og europæiske importører og producenter. Det
betyder i princippet, at Coop kun har få forpligtelser vedr. at tjekke om legetøjet er testet og lever op til
lovgivningens krav. I mange tilfælde er det fuldt lovligt, at hovedparten af dokumentation som f.eks.
testrapporter og risikovurderinger kun kontrolleres hos den asiatiske producent.
Men i Coop ønsker vi kun at handle med importører, som selv kontrollerer legetøjet meget grundigt. Derfor
beder vi vores leverandører om, at sikre at dokumentationen er i hænde fra producenten. Hermed kan det
tjekkes en ekstra gang, at alt er på plads.

Inden vi sælger kemisk legetøj, har det været igennem tests og grundig godkendelse hos kemieksperter.
Slime, sæbebobler og fingermaling kan indeholde kemikalier, som i koncentreret form er problematiske.
Heldigvis tillades kun meget små mængder i de europæiske regler, således at selve produktet på ingen
måde er til skade for barnet.
Producenten skal lave en grundig sikkerhedsvurdering på et godkendt laboratorium. Men vi vil gerne tjekke
en ekstra gang i Coop. Slime indeholder f.eks. ofte borsyre, og der har været en del sager med produkter,
som overskrider grænseværdierne. Derfor beder vi altid om at få den fulde opskrift på produktet og laver
ekstra tests, for at tjekke at indholdsstofferne ikke overskrider grænseværdierne.

Coop tester for flere skadelige ftalater end loven kræver
Mange ftalater er mistænkt for at være skadelige for sundheden. For at være på den sikre side, tester vi for
18 forskellige ftalater i plastik.

Vi synes ikke parfume hører hjemme i legetøj, og vi skærper også krav til brug af konserveringsmidler
Parfume og konserveringsmidler kan være allergifremkaldende. Derfor har vi forbudt al parfume og stiller
krav til hvilke konserveringsmidler, som må bruges i legetøjet.

Hos Coop mærker vi med ingredienslisten, så vores kunder kan se, hvad legetøjet indeholder.
I 2018 indførte vi et krav om, at alt såkaldt kemisk legetøj, skal være deklareret med indholdsstoffer. Det
gør vi for at give forbrugerne et indblik i, hvilke kemiske stoffer de indeholder. Vi forventer ikke at du som
kunde skal kontrollere stofferne. Legetøjet er testet og godkendt og overholder skrappe grænseværdier.

Men vi mener det er god stil at være transparente, og når vi kender alle indholdsstoffer, giver det os
mulighed for at begrænse mængden af konserveringsmidler og forebygge at grænseværdierne for de
skadelige stoffer overskrides. I Coop gennemfører vi regelmæssige, omfattende stikprøver på alle vores
legetøjsleverandører og sikrer os derigennem, at alle test og hele dokumentation er i orden

Vores stikprøvekontroller
Vi har siden det nye og meget krævende legetøjsdirektiv trådte fuldt i kraft i 2013 gennemført
stikprøvekontrol på alle leverandører. Dvs. vi udvælger legetøj fra hver leverandør og beder dem
fremsende alle testrapporter m.m. til en ekstern ekspert på legetøj. Det gennemgås meget grundigt.
Resultatet af disse kontroller viser, at det er meget krævende for vores leverandører at fremskaffe og sikre
at alt er dokumenteret fuldt ud. Derfor har vi valgt at fortsætte disse kontroller. Vi har desuden afholdt
flere kurser for vores danske leverandører, for at supportere så meget vi kan i processen med at sikre
legetøjet, inden det sælges til Coop.

Vi er ikke bange for at sætte producenter i skammekrogen, hvis vores kontrol viser sig, at der ikke tjekkes
grundigt nok
Desværre viser det sig ind i mellem, at en leverandør ikke kan levere dokumentation på det legetøj, vi
sælger. Det kan vi ikke acceptere. Derfor har vi løbende opsagt samarbejdet med leverandører, og tager
dem kun ind igen, hvis de har kunnet føre bevis for, at der er mandet op med viden og ressourcer til at
kontrollere legetøjet.

