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Besvarelse af spørgsmål nr. 9 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 
8. oktober 2010 efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).

Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, om der i dødsårsagsregisteret, ulykkesre-
gisteret, i Sikkerhedsstyrelsen eller andre relevante instanser er registreret 
uheld, hvor børn er kommet til skade i forbindelse med håndtering eller 
leg med rullegardiner, foldegardiner og persienner, der er udstyret med 
snoretræk i årene 2005-2009.

Svar:
For så vidt angår Dødsårsagsregisteret, kan jeg oplyse, at registeret hører 
under Sundhedsstyrelsen, og jeg har derfor forelagt spørgsmålet for dem, 
der svarer følgende, som jeg kan henholde mig til: 

”Det er ikke muligt at angive antal dødsfald eksakt for uheld med snore i 
persienner ved udtræk fra dødsårsagsregisteret. Det kan dog lade sig gøre 
at angive døde som følge af ”Anden ulykke med hængning eller strangu-
lation”, som inkluderer alle kvælningsulykker med snor eller lignende 
som ikke er forekommet i en seng.

Dødsårsagsregisteret indeholder for 2002-2008 i alt 6 dødsfald for børn 
under 15 med denne årsag. Af disse 6 forekom det seneste i 2004”.

Den generelle produktsikkerhed i forbindelse med brug af en række for-
skellige forbrugerprodukter, herunder også persienner og gardiner, hører 
under Sikkerhedsstyrelsen, der løbende fører tilsyn med sikkerheden ved
udvalgte produkter. 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Sikkerhedsstyrelsen, der oplyser, at sty-
relsen, fra blandt andet Ulykkesregisteret, kender til i alt 3 registrerede 
ulykker i årene 2005-2009, der involverer snore i gardiner eller persien-
ner.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at Sikkerhedsstyrelsen på sin hjemmeside vejle-
der om, hvordan man som forbruger kan sikre sig imod eventuelle risici
forbundet med snore i produkter, herunder også persienner og gardiner.
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