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Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014 

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark, og modermærkekræft er den hyppigste 
kræftform blandt danske unge (25-39 år)1. Forekomsten af modermærkekræft i Danmark er 
blandt de højeste i verden2, og forekomsten af kræft i huden i Danmark er mere end tredoblet 
de seneste 30 år.  
 
Ifølge WHO’s internationale kræftforskningscenter IARC er solariebrug med sikkerhed kræft-
fremkaldende – i samme kategori som bl.a. tobaksrøg og asbest. Kræftens Bekæmpelse finder 
det derfor positivt, at der med lovforslaget lægges op til en regulering af solarieområdet, så 
den danske befolkning i højere grad end tidligere beskyttes i forhold til potentielle DNA-
skader og en betydelig kræftrisiko. Udover WHO fraråder også Sundhedsstyrelsen kosmetisk 
brug af solarium34. 
 
Til trods for, at loven som udgangspunkt er et positivt tiltag, vil Kræftens Bekæmpelse påpege 
to alvorlige mangler i lovudkastet, idet: 

 
• det ikke rummer krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium  
• det ikke rummer et krav om obligatorisk bemanding af de danske solcentre 

 
Derudover bør en række punkter i lovteksten præciseres.  
 
 
 

                                                 
1 Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Johannesen TB, Khan S., Køtlum JE, Milter MC, Ólafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH. 
NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 6.0 (04.12.2013). Asso-
ciation of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. http://www.ancr.nu 
2 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. 
GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: 
International Agency for Research on Cancer; 2013: http://globocan.iarc.fr.  
3 Sundhed.dk: www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/kraeft/sygdomme/hud-kraeft/modermaerkekraeft/ 
4 Sundhedsstyrelsen: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/miljoe/solbeskyttelse 
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Aldersgrænse på 18 år for solariebrug 
WHO/IARC har siden 2009 fastslået, at solariebrug med sikkerhed er kræftfremkaldende for 
mennesker5 og anbefaler, at ”No person under the age of 18 should use a sunbed”6. Endvidere 
anbefaler også Sundhedsstyrelsen, at unge under 18 år ikke bruger solarium7. Samtidig viser 
forskningen, at man øger risikoen for modermærkekræft med 60 %, hvis man tager solarium, 
inden man fylder 35 år8. Der kan på baggrund af ovenstående ikke herske tvivl om, at solarie-
brug især er farligt for unge. 
 
Kræftens Bekæmpelse hæfter sig ved, at lovudkastet i vid udstrækning er udarbejdet på bag-
grund af anbefalingerne i en rapport udgivet af en tværministeriel arbejdsgruppe i 2012 – dog 
med undtagelse af følgende anbefaling: ”Man kan, på baggrund af en sundhedsfaglig vurde-
ring, med fordel forbyde brug af solarier for personer under 18 år”9. 
 
Kræftens Bekæmpelse undrer sig over og finder det stærkt bekymrende, at lovforslaget ikke 
følger arbejdsgruppens anbefaling om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium reguleret 
ved lov.  
 
Lovudkastet baserer sig desuden på den overordnede europæiske standard for solarieappara-
ter, DS/EN60335-2-27, som ligeledes fastslår, at ”UV-appliances are not to be used by per-
sons under 18 years”10.  
 
Flertallet af lande rundt om Danmark har fulgt WHO/IARC’s anbefaling og ved lov indført en 
aldersgrænse på 18 år for solariebrug for at beskytte unge mod en betydelig kræftrisiko. Det 
gælder Norge, Østrig, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Wales, Frankrig, England, 
Skotland, Australien, Tyskland, Island, Finland samt dele af USA og Canada. I Brasilien og 
New South Wales har regeringerne indført et totalforbud mod solariebrug. Det er bekymren-
de, at den danske regering vælger at ignorere anbefalingen, når forekomsten af modermærke-
kræft i Danmark er endnu højere, end i de fleste af førnævnte lande (se i øvrigt bilag A). 
 
Kræftens Bekæmpelse er enig med regeringen i, at det er bedst at træffe valg på et informeret 
grundlag, men oplysning ved skiltning kan ikke stå alene. Pt. er den gennemsnitlige debutal-
der for solariebrug i Danmark under 15 år11, og der er videnskabeligt belæg for, at unge på det 
tidspunkt i deres liv ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. På samme måde 
som man har indført aldersgrænser for køb af alkohol og cigaretter og seksuel lavalder, er der 
også behov for en aldersgrænse for brug af solarium. Det er vigtigt, at regeringen er bekendt 
                                                 
5 WHO/IARC: http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2009/sunbeds_uvradiation.php. 
6 WHO 2003 “Artificial tanning sunbeds – risks and guidance”, side 8 
http://www.who.int/uv/publications/en/sunbeds.pdf. 
7 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/miljoe/solbeskyttelse. 

8 Boniol M, Autier P, Boyle P, Gandini S (2012): Cutaneous melanoma attributable to sunbed use: systematic 
review and meta-analysis. BMJ 345:e4757. 
9 Sikkerhedsstyrelsen (2012) ”Rapport fra den tværministerielle Arbejdsgruppe om Solarier”, side 12. 
10 DS/EN60335-2-27, ”Elektriske apparater til husholdningsbrug: Særlige krav til apparater til hudpleje med 
ultraviolet og infrarød stråling” (3. udgave), afsnit 7.12, side 9. 
11 Darsø & Behrens (2014): ”Børn og unges solarievaner 2012 – en kortlægning”. Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) 2014. 
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med, at uv-fremkaldte DNA-skader i huden ikke kan regenereres senere i livet – skaderne 
lagres i huden og udgør en kræftrisiko. 
 
Undersøgelser viser, at der er en social gradient i solariebrug i Danmark12. Der ses således et 
større forbrug af solarium blandt kortuddannede end blandt personer med længere uddannelse, 
og samtidig er unges solariebrug relateret til deres forældres, særligt mødres, forbrug samt 
forældrenes socioøkonomiske status13. En aldersgrænse på 18 år vil indbefatte alle unge under 
18 år uanset social baggrund og vil således reducere den sociale ulighed i solariebrug og risi-
koen for kræft i huden. Samtidig vil en national aldersgrænse sende et kraftigt signal til alle 
forældre om, at solariebrug er risikabelt, især for børn og unge. 
 
Kræftens Bekæmpelse vil bemærke, at et flertal i den danske befolkning går ind for en lovfæ-
stet aldersgrænse for solariebrug på 18 år. Der er således et flertal både blandt de unge (15-25 
år) og blandt de voksne (26-64 år).14 
 
Kræftens Bekæmpelse anbefaler på baggrund af ovenstående fakta samt de officielle interna-
tionale anbefalinger og erfaringer, at den kommende solarielov indeholder en aldersgrænse på 
18 år for solariebrug. 
  
Obligatorisk bemanding af de danske solcentre 
Forbedret skiltning i solcentrene, jf. lovudkastets § 4 stk. 4, er et skridt på vejen i retning af 
øget sikkerhed. Kræftens Bekæmpelse finder det imidlertid afgørende, at loven, udover krav 
om bedre skiltning, også indeholder krav om obligatorisk bemanding af solcentrene. Ved ind-
førelse af et krav om bemanding vil Danmark naturligt følge tendensen i Island, Norge, Fin-
land, Skotland, England og Tyskland og snart også Sverige.  
 
Bemanding er væsentligt i forhold til at håndhæve en aldersgrænse, idet personalet kan fore-
tage ID-tjek af solcenterets kunder. Endvidere er bemanding ved uddannet personale væsent-
ligt i forhold til at rådgive alle solariekunder forud for besøget samt screene for, hvilke kunder 
der anbefales ikke at tage solarium.  
 
Både den overordnede europæiske standard for solarieapparater og WHO’s vejledning inde-
holder en liste over ikke-brugere, dvs. personer som anbefales ikke at gå i solarium15. Dette er 
eksempelvis mindreårige, mennesker med hudtype 1 og 2, mennesker med mange moder-
mærker, solskoldede mennesker, hudkræftpatienter, mennesker med hudkræfthistorik i fami-

                                                 
12 Koster B, Thorgaard C, Clemmensen IH, Philip A. Sunbed use in the Danish population in 2007: A cross-
sectional study. Prev Med 2009 March;48(3):288-90 
13 Bentzen J, Krarup AF, Castberg IM, Jensen PD, Philip A: Determinants of sunbed use in a population of Dan-
ish adolescents. Eur J Cancer Prev. 2013 Mar;22(2):126-30. 
14 Darsø & Behrens (2014): ”Børn og unges solarievaner 2012 – en kortlægning”. Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFonden smba. 
Darsø & Behrens (2014): ”Voksne danskeres solarievaner 2012 – en kortlægning”. Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFonden smba. 
15 DS/EN60335-2-27, ”Elektriske apparater til husholdningsbrug: Særlige krav til apparater til hudpleje med 
ultraviolet og infrarød stråling” (3. udgave), afsnit 7.12 side 9-10.           
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lien mv. I den forbindelse er det værd at bemærke, at mere end halvdelen af den danske be-
folkning har en hudtype 1 eller 2 og således kan kategoriseres som ikke-brugere16.  
 
Et 12-årigt barn med lys hud og rødt hår, med mange modermærker og kræfthistorik i famili-
en kan i dag – inden for lovens rammer – på en dansk vinterdag lægge sig ind i et solarium 
med et uv-indeks som ved ækvator17. Vel at mærke så ofte barnet ønsker det. Det er ikke hen-
sigtsmæssigt, at ovenstående scenarium, der i dag er en mulighed i Danmark, stadig er en mu-
lighed efter lovens indførelse. 
 
I bemærkningerne til lovudkastet, punkt 4, står der, at ”krav om uddannelse og træning af 
personale i bemandede solcentre og pligten til at informere brugerne om generelle sundheds-
råd, tager således sigte på at beskytte personer, herunder personer under 18 år”. Lovens in-
tention om at beskytte mindreårige ved hjælp af uddannet personale harmonerer dårligt med, 
at 86 % af de unge angiver, at de går i ubemandede solarier18. 
 
Kræftens Bekæmpelse vil også understrege, at skiltning er en fin, men utilstrækkelig foran-
staltning, idet mindreårige kan have svært ved at læse dem. Det er således et paradoks, at jo 
yngre solariebrugeren er, jo større er sandsynligheden for, at han/hun ikke kan afkode skilt-
ningen. Derfor kan skiltning ikke stå alene, men skal kombineres med obligatorisk tilstedevæ-
relse af uddannet personale.  
 
Kræftens Bekæmpelse anbefaler på baggrund af ovenstående fakta, at den kommende solarie-
lov indeholder et krav om obligatorisk bemanding af alle solcentre. Af hensyn til solariebran-
chen foreslås en overgangsordning på 1-2 år før bemandingskravet træder i kraft. 
 
Lovens udstrækning 
Kræftens Bekæmpelse henleder opmærksomheden på, at loven jf. § 2 gælder for ”offentligt 
tilgængelige solarier, som stilles til rådighed for kosmetisk brug”. Kræftens Bekæmpelse er 
bekymret for, om loven således kan omgås ved at oprette fx VIP-solklubber med adgangskort, 
som således ikke længere kan kategoriseres som ”offentligt tilgængelige”. 
  
Krav til skiltning og mærkning 
Der findes ikke en nedre grænse for, hvornår det er sikkert at gå i solarium, og hvert eneste 
besøg udgør en øget kræftrisiko19.  
 
Erfaringer fra Australien viser, at over 30 % af befolkningen anser det for mere sikkert at gå i 
solarium efter indførsel af lovgivning20. Således kan solariebruget i Danmark efter indførelse 

                                                 
16 Koster B, Thorgaard C, Clemmensen IH, Philip A. Sunbed use in the Danish population in 2007: A cross-
sectional study. Prev Med 2009 March;48(3):288-90 
17 Grænseværdien på 0,3 W/m2 svarer til et uv-indeks på 12, som svarer til uv-strålingen ved ækvator. Til sam-
menligning kan uv-indekset i Danmark om sommeren højst være 7. 
18 Darsø & Behrens (2014): ”Børn og unges solarievaner 2012 – en kortlægning”. Kræftens Bekæmpelse og 
TrygFonden smba. 
19 Boniol M, Autier P, Boyle P, Gandini S (2012): Cutaneous melanoma attributable to sunbed use: systematic 
review and meta-analysis. BMJ 345:e4757. 
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af lovgivning stik imod intentionen risikere at stige, på baggrund af en falsk tryghed. Kræf-
tens Bekæmpelse går naturligvis ind for en solarielov med fokus på bedre skiltning, men vi 
finder det yderst uhensigtsmæssigt, hvis skiltningen blot indeholder ”generelle sundhedsråd”, 
som det p.t. står formuleret i § 4 stk. 4.   
 
Det er afgørende vigtigt, at loven præciserer et krav om, at alle solcentre som minimum skal 
have skiltning, som: 

• er synlig for brugeren før betaling. Den nuværende formulering i § 4 stk. 4 ”har en 
fremtrædende plads”, er for uspecifik21. 

• er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og evt. Sikkerhedsstyrelsen, frem for af branchen 
selv.  

• informerer om kræftrisiko (også ved uv-typer 3-solarier), herunder at der ikke findes 
en nedre grænse for, hvornår det er sikkert at gå i solarium samt hvert eneste besøg 
udgør en øget kræftrisiko jf. punktet ”Krav til skiltning og mærkning” herover. 

• informerer om, at solariebrug med sikkerhed indebærer en risiko for udvikling af hud- 
og modermærkekræft – også i små doser. Dvs. at der ikke findes et sikkert niveau for 
solariebrug. 

• viser en komplet liste over ikke-brugere, jf. lovens bemærkninger til § 4 stk. 4 om, at 
oplysningsmateriale skal omfatte vejledning om, i hvilke tilfælde brug af solarium helt 
frarådes. Listen over ikke-brugere skal svare til WHO/IARC’s, Sikkerhedsstyrelsens 
eller den overordnede europæiske standards liste22. 

• informerer korrekt om alle seks hudtyper jf. punktet ”Skiltning” herunder23.  
• ikke må indeholde – eller suppleres af – ulovlige sundhedsanprisninger eller vildle-

dende markedsføring. 
• Endvidere skal Sikkerhedsstyrelsen som kontrolmyndighed kontrollere, at fabrikan-

tens doseringsplan er sundhedsmæssigt forsvarlig samt forsvarligt kommunikeret jf. § 
4 stk. 1.  

• For så vidt angår § 4 stk. 2, der angiver, at solarier skal være mærket med uv-type, 
finder Kræftens Bekæmpelse det vigtigt, at mærkningen samtidig indeholder en bru-
gervejledning, idet den almindelige dansker ikke kan forventes at kunne afkode, hvad 
hhv. uv-type 1, 2, 3 og 4 betyder. 

                                                                                                                                                         
20 Dobbinson (2013). Public misperception of  new regulations supports a call for a nationwide solarium ban; 
Med J Aust. 2013 Apr 15;198(7):364. 
21 Skiltningens synlighed skal følge principperne fra fødevare-smileyen – smileyen skal være synlig. Der er ek-
sempler på, at skiltning er hængt på en dør, som står åben, og således ikke i praksis er synlig for kunden.  
22 DS/EN60335-2-27, ”Elektriske apparater til husholdningsbrug: Særlige krav til apparater til hudpleje med 
ultraviolet og infrarød stråling” (3. udgave), afsnit 7.12 side 9-10.           
23 Fitzpatrick TB: The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol 124:869 

871, 1988. 
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Ulovlige sundhedsanprisninger og vildledende markedsføring 
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at den nye solarielov potentielt kan give anledning til et øget 
niveau af ulovlige sundhedsanprisninger og vildledende markedsføring fra solariebranchens 
side. Nuværende eksempler er ”Solcenter med D-vitamin-rør”, hjemmelavede klistermærker 
med ”Type 3-solarie – godkendt af Sikkerhedsstyrelsen” og vildledende udsagn som ”Solari-
um uden skadelig UVC-stråling”.  
 
Kræftens Bekæmpelse har foretaget stikprøver i danske solcentre og har fundet, at det er me-
get udbredt, at informationsskiltene anvender formuleringer som ”behandlinger”, ”behand-
lingstid” og ”behandlingsplan”, således at et solariebesøg sidestilles med en sundhedsydelse. 
Det er en skjult sundhedsanprisning og vildledende markedsføring, som er ulovlig og som bør 
sanktioneres (se bilag B og C). 
 
Kort sagt kan solarieloven utilsigtet give anledning til en – i uhensigtsmæssigt høj grad – blå-
stempling af solariebrug generelt set, selvom solariebrug med sikkerhed er kræftfremkalden-
de. 
 
Kræftens Bekæmpelse foreslår, at det i loven præciseres, at solcentrene ikke må indeholde 
skilte, klistermærker eller lignende udarbejdet af branchen selv. Alene skilte og informati-
onsmateriale fra myndighederne skal være tilgængelige i solcentrene, således at de officielle 
plakater eksempelvis ikke dækkes af branchens eller solarieejerens selvfabrikerede materialer.  
  
Skiltning 
Det bør være et lovkrav, at skilte med ”hudtypebestemmelse” følger den nyligt vedtagne euro-
pæiske standard, EN 1648924, som foreskriver, at hudtypebestemmelsen på skiltene skal tage 
udgangspunkt i den internationalt anerkende Fitzpatrick-metode, som opererer med seks 
overordnede hudtyper. Størstedelen af danske solcentres plakater opererer i dag, på ukorrekt 
vis, kun med fire hudtyper. Samtidig giver skiltenes visuelle udformning anledning til at tro, 
at kun rødhårede mennesker ikke må gå i solarium. Dette er faktuelt forkert (se bilag B). 
 
Godkendte solarietyper 
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at lovens § 4 stk. 4-6 forbyder solarier af uv-type 4 
samt kun tillader uv-type 1 og 2 i bemandede centre. Men Kræftens Bekæmpelse vil gøre op-
mærksom på, at solarier af uv-type 3, som loven vil tillade i ubemandede centre, heller ikke 
lever op til lovforslagets § 1 om at beskytte mennesker mod skadelige virkninger af bestrå-
ling.  
 
Den fastsatte grænseværdi for effektiv bestråling på 0,3 W/m2 svarer til et uv-indeks på 12 
svarende til uv-strålingen ved ækvator. Til sammenligning er uv-indekset i Danmark om 
sommeren højest 7. Den etnisk danske hudtype er naturligt afstemt efter det danske klima, og 
                                                 
24 Standard EN 16489, part 1,”Professional indoor UV exposure services – requirements for the provision of 
training”, Annex A. Standarden er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra en lang række lande, 
herunder den danske delegation ved bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Forbrugerrådet, Dansk Solarieforening og Sik-
kerhedsstyrelsen. 



 
 

7 
 

således kan strålingsintensiteten i type 3-solarier ikke karakteriseres som naturlig eller ”sik-
ker” for skandinavisk hud. Endvidere kan det ikke anses for naturligt at have adgang til så 
stærk uv-stråling om vinteren. På baggrund af dette henstiller vi til, at sidste del af sætningen i 
§ 3 stk. 1, punkt 8, som lyder: ”…og er karakteriseret ved en begrænset intensitet” slettes. En 
strålingsintensitet svarende til strålingen ved ækvator – og som man har adgang til året rundt 
– kan ikke karakteriseres som ”begrænset”. 
 
Ovenstående forhold bør præciseres i myndighedernes udformning af informationsmateriale 
og skiltning, således at alle solariegæster lægger sig i solariet på et fuldt informeret grundlag. 
 
Kræftens Bekæmpelse vil i øvrigt gøre opmærksom på, at kravet om, at solariet er udstyret 
med en timer, nævnt under § 4 stk.4, punkt 3, skal suppleres med et krav om, at timeren skal 
fungere, og at timerens funktionsdygtighed jævnligt tjekkes som en del af egenkontrol-
len/logbogen i solcenteret.  
 
Afsatte ressourcer til tilsyn 
Sikkerhedsstyrelsen er i dag tilsynsmyndighed for de danske solcentre. Dog har Sikkerheds-
styrelsen i dag ikke ressourcer til reelt at føre tilsyn, f.eks. i form af stikprøvekontroller, i de 
danske solcentre. Derfor bør der i forlængelse af solarieloven afsættes ekstra øremærkede 
midler til, at der reelt kan føres tilsyn med solcentrene i tilstrækkeligt omfang til, at det har 
effekt25.  
 
Kræftens Bekæmpelse finder det uacceptabelt, som der står under lovens bemærkninger i af-
snit 5, at omkostningerne forbundet med registrering og kontrolbesøg i medfør af solarieloven 
afholdes inden for Sikkerhedsstyrelsens eksisterende ramme for produktsikkerhedstilsyn. 
 
Kræftens Bekæmpelse foreslår, at de øgede omkostninger ved tilsyn eventuelt betales af sola-
riebranchen, eksempelvis som en ekstra afgift forbundet med registreringen. 
 
Uden midler til at føre reelt tilsyn er der både risiko for et for højt strålingsniveau i solarierne, 
mangelfuld eller skjult skiltning, ulovlige sundhedsanprisninger og vildledende markedsfø-
ring. Sidstnævnte måske i endnu højere grad end i dag, hvor en solarielov kan bruges som 
blåstempling. Kræftens Bekæmpelse foreslår derfor, at der i lovteksten angives et minimum 
antal årlige tilsyn, som myndighederne skal foretage. 
 
Kræftens Bekæmpelse vil i øvrigt bemærke, at det ikke i sig selv har værdi, at lovudkastet 
tilsigter et højt bødeniveau, hvis ikke der i praksis føres kontrol og tilsyn. 
 
 
 

                                                 
25 Et årligt tjek af de ifølge lovforslaget ca. 800 solarier, koster 4.000 kr. pr besøg (NRPA). Estimeret udgør det 
en udgift på 3.2 millioner, hvilket er over seks gange så meget som hele budgettet afsat hertil. Og skærpet tilsyn 
må siges at være nødvendigt, eftersom 59 % af solcentrene, ifølge Sikkerhedsstyrelsens stikprøver, oversteg 
grænseværdien for effektiv bestråling (Sikkerhedsstyrelsen (2012) ”Rapport fra den tværministerielle Arbejds-
gruppe om Solarier”). 
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Registreringskravet 
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at lovens § 6 indeholder et krav om, at solcentre 
skal registreres. Kræftens Bekæmpelse foreslår dog, at lovteksten præciserer, at registreringen 
indebærer godkendelse ud fra nogle minimumskriterier, som skal opfyldes. Samtidig foreslår 
Kræftens Bekæmpelse, at registreringen ledsages af en egentlig licens eller bevilling, som kan 
fratages ved misligholdelse og grov uagtsomhed. Både Island, Norge og Sverige har i dag en 
sådan licensordning for solcentre. 
 
Uddannelse af personalet 
Lovforslagets § 3 beskriver, at et bemandet solcenter defineres ved en ”person med tilstrække-
lig viden om solariers potentielle skadegørende virkninger, og som er i stand til at rådgive 
personen, der søger kosmetisk udsættelse for UV-lys”. Kræftens Bekæmpelse mener, at det 
skal præciseres, at ”uddannet personale” defineres som en person, der har gennemgået og 
bestået den officielle solarieuddannelse formuleret i standard EN 1648926, som netop er blevet 
vedtaget på europæisk niveau, og som træder i kræft i løbet af 2014. Alternativt kan der udar-
bejdes en test af en dansk myndighed. 
 
Præciseringer i forhold til lovtekstens sprogbrug 
Uv-stråling og kræft 
Kræftens Bekæmpelse vil påpege en alvorlig faktuel fejl i bemærkningerne under 2.1, ad. 1. 
Der står ”Brugeren vil derved få en højere samlet eksponering af UV-lys, som er mistænkt for 
at være hovedårsagen til hudkræft, herunder ondartet modermærkekræft”. Passagen ”mis-
tænkt for at være” skal slettes, idet der en uomtvistelig faglig evidens for, at uv-stråling er 
hovedårsagen til hudkræft og modermærkekræft27. 
 
I bemærkningerne under punkt 2.2 står der ”UV-stråling fra både den naturlige sol og kunsti-
ge kilder blev i 2009 klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af International 
Agency for Research on Cancer (IARC) under verdenssundhedsorganisationen (WHO)”. 
Kræftens Bekæmpelse bemærker, at stråling fra solen blev klassificeret som klasse 1 karcino-
gen allerede i 1992 (IARC monografi volume 55). Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man 
sletter passagen ”den naturlige sol” og holder sig til emnet: uv-stråling fra kunstige kilder. 
 
Solariers farlighed 
I bemærkningerne til loven under punkt 3 ”Gældende ret” står, at ”Produktsikkerhedsloven 
indeholder hjemmel til, at man i bekendtgørelsen kan udstede et generelt forbud mod anven-
delsen af farlige solarier”. Her vil Kræftens Bekæmpelse i henhold til WHO’s klassifikation 
af solariebrug præcisere, at alle solarier er farlige, dvs. udgør en kræftrisiko. Således foreslår 
Kræftens Bekæmpelse, at ”farlige” ændres til ”visse”. 

  
 

                                                 
26 Standard EN 16489, part 1,”Professional indoor UV exposure services – requirements for the provision of 
training”. Standarden er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra en lang række lande, herunder den 
danske delegation ved bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Forbrugerrådet, Dansk Solarieforening og Sikkerhedsstyrel-
sen. 
27 IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans ; v. 100D. 
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Solarier vs. naturlig sol 
I bemærkningerne til § 3 defineres ”solarium” som et apparat, der er modelleret efter solens 
stråler. Denne betegnelse er misvisende. Solarier udsender, ligesom Solen, UVA- og UVB-
stråling, men sammensætningen er anderledes, ligesom intensiteten ikke kan sidestilles. End-
videre er sammensætningen af solens stråling afhængig af, hvor på Jorden man befinder sig 
bl.a. influeret af indfaldsvinkel og ozonlag. Hvis et solarium skal kategoriseres som ”modelle-
ret efter solens stråler” skal dette i hvert enkelt tilfælde kunne dokumenteres i form af et 
spektrum og ikke kun defineres ved effekt (Watt/m²) i henholdsvis UVA- og UVB-område 
eftersom der vil være betydelige afvigelser i bølgelængderne, jf. lovforslagets bilag 1.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Leif Vestergaard Pedersen  
Adm. direktør 


