
Pressemeddelelse:

Sikkerheden i danske solarier 

Sikkerhedsstyrelsens fortolkning af nyt EU-direktiv

tegner et misvisende billede af sikkerheden i mange

danske solarier.

Når  man  læser  Sikkerhedsstyrelsens  pressemeddelelser  om

solarier, kan man let få det indtryk, at det står alvorligt til med

sikkerheden i en del af de danske solarier, men udmeldingerne

er ikke retvisende fastslår Dansk Solarie Forening (DSF), der

organiserer leverandørerne til de offentlig tilgængelige solarier. 

Brancheforeningens formand Henrik Marx udtaler: 

”Gennem vores kontakt til Sikkerhedsstyrelsen og operatørerne

ved vi, at en stor del af de påbud, der er udstedt, omhandler en

påstået  mærkningsfejl,  der  absolut  ingen  betydning  har  for

solariets funktion og sikkerhed.”

Påbudene er problematiske, eftersom mærkningen forsvandt fra

de professionelle europæiske solarier i 2007 og sikkerheden i

stedet dokumenteres med et EU-konformitetsdokument.

Skærpede EU regler fra 2007 efterleves af branchen

Den 23. juli 2007 trådte et nyt EU-dirketiv i kraft, der betød, at

leverandørene  af  professionelle  solarier  til  det  europæiske

marked tilpassede både produkterne og deres mærkning efter de

reviderede retningslinier i direktivet.

En naturlig følge af dette var og er, at solariets UV-type ikke

som tidligere bliver anført som en del af mærkningen, men i

stedet  er  erstattet  af  oplysninger  om  korrekt  anvendelse,

strålestyrke samt referencer til de gældende standarder.



EU krav en del af branchens certificeringsordning

Dansk  Solarie  Forening  (DSF)  udarbejdede  parallelt  med

indførelsen af direktivet en branchecertificeringsordning, hvor

EU-harmonisering af ældre solarier produceret før juli 2007, er

et af de hovedkrav, certificerede solarier skal opfylde.

Harmoniseringen  udføres  på  baggrund  af  producenternes

tekniske  anvisninger  af  faguddannet  personale,  efter  samme

retningsliner som i de fleste af de øvrige EU-lande.

Sikkerhedsstyrelsen er løbende blevet orienteret om branchens

initiativer og leverede på et møde i 2008 den grundlæggende

vejledning til branchen. På trods af dette, modtager mange ejere

af  både  nye  og  ældre  solarier  stadig  Sikkerhedsstyrelsens

påbud, selvom de kan dokumentere, at deres solarier overholder

EU-standardens krav til strålestyrke.

”Det  er  dybt  beklageligt  og  en  alvorlig  hindring  for

udbredelsen  af  branchens  certificeringsordning  og  EU-

direktivets  retningslinier,  der  bygger  på  den  største  aktuelle

viden på området”  fastslår formanden for DSF og fortsætter:

”Den benyttede tolkning af standarden kommer desværre til at

skygge for de mange positive elementer i Sikkerhedsstyrelsens

øgede indsats på området. Mange solarieejere bliver med rette

frustreret  når  de,  efter  at  have  investeret  massivt  i  teknisk

harmonisering af deres solarier, oplever, at Sikkerhedsstyrelsen

stadig påbyder en mærkning, der forsvandt fra det europæiske

marked i 2007. 

”Det svarer lidt til at få kasseret sin moderne 5 år gamle bil til

syn  på  grund  af  et  manglende  starthåndsving,  har  en  af  de

mange utilfredse operatører udtalt,  og vi  er  tilbøjelige til  at

give ham ret”, slutter Henrik Marx fra Dansk Solarie Forening.

Dansk Solarie Forening (DSF) er stiftet i 1999 og begyndte sit virke som

brancheorganisation den 1. januar 2000.

Foreningen, der organiserer producenter og distributører af solarier til

privat, offentlig og medicinsk brug, har til formål, gennem oplysning og

uddannelse, at fremme kendskabet til sikker solbadning i solarier.
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