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Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke 
kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner har 
vist branchen, at det er muligt, at være udføre alle typer behandlinger professionelt og samtidig 
forbedre arbejdsmiljøet og sikre kundernes helse. 

Grøn Salons kortsigtede mål er, at udvide markedet for produkter uden skadelig kemi, og på 
længere sigt arbejder vi for en udfasning af skadelige stoffer i kosmetik og i det hele taget for at 
kosmetik og frisørfaget har en mindre miljøbelastning. 

Omdrejningspunktet for Grøn Salon er at undgå frisørfagets mest skadelige stoffer, som du kan 
se i bilag A, Grøn Salons Forbudtstofliste. Stofferne er udvalgt af Grøn Salons kemiker, fordi de 
har eller er mistænkt for at have særligt skadelige egenskaber. Vurderingerne er baseret på vi-
denskabelig forskning og vurderinger fra bl.a. EU’s videnskabelige komite. Disse stoffer er be-
klageligvis almindelige og lovlige i kosmetik i EU, både i detailhandel og i frisørsaloner. 

En Grøn Salon må kun udføre behandlinger, som overholder bilag A, Grøn Salons Forbudtstof-
liste. Dette gælder også for elevbehandlinger, make-up, salgsprodukter og andre virksomheder, 
der lejer sig ind i forretningen. 

En Grøn Salon skal opfylde de obligatoriske krav for at blive godkendt. Disse krav vedrører 
især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt, kan salonen blive certificeret som Grøn 
Salon. Salonen skal hvert år vælge nye fokusområder, således at salonen løbende forbedrer 
sin miljøindsats. Det forudsættes at gældende miljølovgivning og arbejdsmiljølovgivning er 
overholdt. 

 
Grøn Salon obligatoriske krav 

1. 
 

Den daglige leder har viden om kemi og sundhed ved produkter 
Salonens daglige leder har deltaget Grøn Salon kursus om kemi, arbejdsmiljø og sundhed i 
frisørfaget. 

2. Salonens ejer/daglige leder og ansatte har den 4-årige frisør uddannelse 
Elever skal være i gang med den 4-årige uddannelse. Udenlandske svendebreve accepteres 
på lige fod med dansk eller svensk svendebrev. 

3. Ingen skadelige stoffer fra Grøn Salons Forbudtstofliste 
Elever må heller ikke benytte produkter med disse stoffer i salonen.  
Produkter til videresalg, make-up og farvning af bryn og vipper må ikke indeholde stoffer fra 
Grøn Salons Forbudtstofliste. 
Produkter med stoffer på Grøn Salons Forbudtstofliste, bilag A, skal være udfaset, inden salo-
nen kan blive certificeret Grøn Salon.  

 
 

4. Salonen er særligt opmærksom på allergi og overfølsomhed 
Inden en behandling spørges kunden, om han/hun er overfølsom over for bestemte stoffer. 
Salonen fører kartotek over kunder med allergier.  
Ved allergiske reaktioner opfordres kunden til at kontakte egen læge. 

5. Afblegning af hår må ikke komme i kontakt med hovedbunden 

6. Der gøres rent med miljømærkede rengøringsmidler 

7. Hvis der er servering i salonen, skal varerne være økologiske 

8. Den butiksansvarlige skal hvert andet år deltage i Grøn Salons Opdateringskursus 

9. Den daglige leder/ejer skal instruere personalet i betydningen af Grøn Salon. Persona-
let skal kende Grøn Salon-folderen (se www.groensalon.dk) 

10. Elektricitet skal indkøbes som grøn el fra en leverandør, der garanterer, at de leverer 
elektricitet fra vedvarende energikilder. 
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Certificering og kurser 
 

Tilmelding 
Kontakt Grøn Salon Sekretariat på tlf. 2630 0648 eller e-mail johan@galster.dk for tilmelding til 
kurser, certificering og rådgivningsforløb. Kurser oplyses også på hjemmesiden www.groensa-
lon.dk.  
 

Certificering af salon 
Certificeringen inkluderer:  

• Fri rådgivning om salonens produkter, energi- og miljøforhold 

• Kontrolbesøg med gennemgang af Grøn Salons obligatoriske krav  

• Diplom, klistermærke og logo,  

• Ret til at bruge Grøn Salon-logo på PR-materiale for salonen 

• Præsentation af salonen på www.groensalon.dk  

• Nyhedsmail til Grønne Saloner  
 
Certificering og medlemskab af Grøn Salon koster 3.000 kr. ex. moms per år. Grøn Salon udfø-
rer et årligt kontrolbesøg i forbindelsen med gencertificeringen. 
 

Grøn Salons Teoretiske kursus 
Kurset varer en dag og arrangeres efter behov. 
På kurset får deltageren viden om sundhedsforhold, sundhedsbeskyttelse, lovgivning, kemiske 
stoffer og miljømærkning med relation til kosmetik. Deltageren vil ud fra viden om fagets sund-
hedsrisici aktivt kunne deltage i at forbedre arbejdsmiljøet og udvælge produkter med mindre 
sundheds- og miljøbelastning. 
Kurset omfatter også status om miljø og energiforbrug i salonen.  
Salonens ejer eller daglige leder skal have deltaget i kurset, som forudsætning for en certifice-
ring. Dette gælder også, hvis salonen skifter daglig leder. 
Kurset koster 1.700 kr. ex moms. Frisører, som ønsker at deltage i kurset en gang til, ansatte i 
Grøn Saloner elever: 850 kr. ex. moms. Kurset kan afholdes for enkelte saloner for en vejle-
dende pris af. 7.000 kr ex. moms og transport. 
Grøn Salon-kurserne arrangeres efter behov og annonceres på hjemmesiden.  
Kurset er åbent for alle, også ikke-frisører. 
 

Grøn Salons Opdateringskursus 
De Grønne Saloner har mange kunder og ansatte, der har allergiproblemer eller ønsker at 
undgå skadelig kemi. Certificerede Grønne Saloner skal gå foran og viser faget, andre saloner 
og hele offentligheden, at man kan udføre alle typer behandlinger professionelt samtidig med at 
man undgår de værste stoffer. Det stiller ekstra store krav til de Grønne Saloner og Grøn Salon 
organisationen.  
Grøn Salons styregruppe søger at kvalitetssikre den rådgivning som de grønne saloner giver. 
Det gøres gennem det obligatoriske kursus samt løbende efteruddannelse af salonernes ledere 
og personale omkring hvilke forhold, som er vigtige for kundegrupperne børn, allergikere og 
gravide. 
.  
Opdateringskurset er indført med et krav om deltagelse på et opdateringskursus à en halv dags 
varighed, hvert andet år. Kurset er obligatorisk for salonens ledere/ejere, men anbefales også 
til salonens ansatte og elever.  
Kurset er både opdatering om nye forhold, opfriskning af Grøn Salons regler og ERFA-møde 
for frisørerne. 
Opdateringskurset vil blive holdt forskellige steder i Danmark og Sverige og en til to gange om 
året og varer 3-4 timer. 
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Kurset træder ikke i stedet for Grøn Salons Teoretiske Kursus. 
Pris: 300 kr ex. moms/person. 
 

Grøn Salons Praktiske kursus 
Den behandling, som kræver mest specialviden hos frisørerne ved en omstilling fra traditionel 
frisør til en certificeret Grøn Salon frisør, er hårfarvning. For at hjælpe frisørerne med denne 
omstilling har Grøn Salon aftaler med frisører i Danmark og Sverige om at tilbyde Grøn Salon 
Praktiske kursus efter Grøn Salons kriterier. Kurset er på en til to dage og omhandler princip-
perne for ”New Generation hårfarver” samt de sværeste teknikker. Kontakt Grøn Salon. 

 
Diplom, klistermærke og logo 
En gang om året kontrolleres at salonen lever op til Grøn Salons krav. Herefter udstedes et nyt 
diplom til salonen.  
Diplomet skal ophænges et for kunderne synligt sted i salonen, så medarbejdere og kunder kan 
se, hvad der er gældende som Grøn Salon. 
 
Godkendte saloner får hvert år et klistermærke med Grøn Salon logo og årstal. Det er ikke et 
krav at sætte klistermærket i døren. Elektronisk version af logoet kan anvendes på brevpapir, 
markedsføring af salonen eller hjemmeside, men ikke på produkter i salonen. Ved flerfarvetryk 
skal logoet gengives med grøn farve eller med grøn baggrund.  
 

Grøn Salons Fond 
Grøn Salon og Grøn Klinik har etableret en Grøn Salon Fond som har til formål  

- at fremme kendskabet til Grøn Salon og Grøn Klinik 
- at mindske kemikaliebelastning i frisør- og kosmetikerfaget 
- at formidle, at man uden brug af kras kemi er muligt at drive en professionel salon og 

klinik og udføre alle typer behandlinger. 
 
Certificerede Grønne Saloner og Grønne Klinikkers ejere kan ansøge om tilskud til udadvendte 
arrangementer, som opfylder alle disse formål. Grøn Salons logo skal fremgå af evt. skriftligt 
materiale. 
Ansøgning skal indeholde beskrivelse af initiativet i forhold til formålet for Grøn Salon og Grøn 
Klinik, periode, deltagere, målgruppe og ansøgt beløb og hvordan Grøn Salon og/eller Grøn 
Klinik bliver synliggjort. Ansøgning skal stiles til sekretariatet.  
 

Kontakt 
Grøn Salons sekretariat 
Midlertidigt: Johan Galster 
johan@galster.dk 
tlf. 2630 0648 
 
Henvendelse om certificering og Grøn Salons Teoretiske kursus skal rettes til Grøn Salons sek-
retariat.  
 
I Sverige, Finland, Island og Norge foretages certificeringen af frisørsaloner efter samme 
kriterier som i Danmark.  
I Finland hedder ordningen: Safe Hair Salon. 
I Norge hedder ordningen: Grønn Salong, kontakt Yvonne Sørensen, mail: 
yvonne.gronnsalong@gmail.com  
I Sverige hedder ordningen: Grön Salong. Grøn Salons sekretariat.   
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Grøn Salon-forbudtstof:  

Almindeligt forekommende stoffer 
Hvorfor forbudt: Omfatter også: Anvendelse: 

1-naphthol  Stærkt sensibiliserende   Farve 

Stoffer med aminophenol i navnet Stærkt sensibiliserende m-aminophenol 
p-aminophenol 
o-aminoophenol 

Farve 

Stoffer med phenylenediamine i navnet Stærkt til ekstremt sensibiliserende. 
Giftig. Lokalirriterende. Påvirker im-
munforsvaret sammen med oxidations-
middel. 

F.eks.  
PPD og p-phenylenediamine sulfate, 
N-phenyl-p-phenylenediamine sulfate, 
N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-p-phenylenediamine, 
2-Methoxymethyl-p-phenylenediamine (også kaldet 
ME+ eller ME-PPD) 

Farve 

Stoffer med resorcinol i navnet Allergifremkaldende, evt. hormon-
forstyrrende. 

Resorcinol 
2-methylresorcinol  
4-chlororesorcinol 
Phenylethyl Resorcinol 

Farve/ 
Pigment-
transport 

Stoffer med toluene-2,5-diamine i navnet Stærkt/ekstremt sensibiliserende, 
Giftig. Sundhedsskadelig. 
 

Toluene-2,5-Diamine, også kaldet PTD 
Toluene-2,5-Diamine sulfate 

Farve 

Alle stoffer med thioglycolic eller 
thioglycolate i navnet 

Irriterende og sensibiliserende. Ca. tyve forskellige stoffer Permanent 

Formaldehyde og formaldehyd-
fraspaltere.  
 

Kræftfremkaldende. Giftige. DMDM Hydantoin 
Quaternium-15 
Diazolidinyl urea 
Imidiazolidinyl urea 
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol  
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane 
Methenamine  
Paraformaldehyde  
Benzylhemiformal  
Sodium hydroxymethylglycinate 
 

 

Konservering 
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Grøn Salon-forbudtstof: 

Almindeligt forekommende stoffer 
 
Hvorfor forbudt: 

 
Omfatter også: 

 
Anvendelse: 

Methylisothiazolinone og 
methylchloroisothiazolinone  

Allergent MI Konservering  

Stoffer med paraben i navnet 
 

Hormonforstyrrende (i lille grad). Aller-
gene effekter. Nogle parabener er 
tungtnedbrydelige i vandmiljøet.  

Methylparaben, ethylparaben, butylparaben, propylpa-
raben, isobutylparaben, isopropylparaben 

Konservering 

Stoffer med phthalate i navnet Hormonforstyrrende (mistænkt)  Stabilisator  

Cyclopentasiloxane i leave-in og spray Optages gennem huden og ved indån-
ding, skader indre organer 

D5, decamethylcyclopentasiloxane  

Fra 1. januar 2020: 

Cyclotetrasiloxane 

Cyclopentasiloxane  

Cyclohexasiloxane 

Cyclomethicone 

 D4 (oktametylcyklotetrasiloxan) 

D5 (dekametylcyklopentasiloxan) 

D6 (dodecamethylcyclohexasiloxane) 

 

Mikroplast 
 

Skadelig i vandmiljøet, svært nedbry-
deligt.  

Polyethylene (PE), Polyethylene Tere-phthalate (PET) 
og Polymethyl Methacrylate (PMMA) 

Skrub mv. 

Octyl methoxycinnamate 
Ethylhexyl Methoxycinnamate 

Hormonforstyrrende, bioakkumulerbar, 
miljøskade 

EMC, OMC, octinoxate Solbeskyttelse 

BHT og BHA Gælder fra 1. jan. 2019 Miljøskade   

Nano-partikler, alle slags undtaget tita-
niumoxid.  
Gælder fra 1. jan. 2019 

Sundhedsskade, miljøskader samt be-
grundet mistanke om dette 

Alle stoffer, hvis effekt beror på at de er forefindes i 
nano-størrelse, f.eks. nano-sølv. Titanium dioxid, TiO2, 
på nanoform er dog undtaget 

 

 

Grøn Salon-forbudtstof: Sjældent forekommende stoffer 

1-hydroxyethyl-4,5-diamine Ekstremt sensibiliserende, irriterende 
på hud og slimhinder 

1-hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate
  

Farve 
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Grøn Salon-forbudtstof: 

Sjældent forekommende stoffer 

 
Hvorfor forbudt: 

 
Omfatter også: 

 
Anvendelse: 

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol Stærkt sensitiserende, måske mutagen   

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine Sensibiliserende, skader på organer   

3-benzylidene camphor Fosterskadende, østrogen effekt   

4-amino-2-hydroxytoluene Stærkt sensibiliserende 4-amino-2-hydroxytoluene sulphate Farve 

3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol Ekstremt sensibiliserende.  Farve 

4-amino-3-nitrophenol Ekstremt sensibiliserende.  Farve 

4,4-dihydroxybenzophenone Mistænkt hormonforstyrrende  Farve 

4-amino-m-cresol Stærkt sensibiliserende  Farve 

4-methyl-benzylidene camphor Østrogen effekt, langsomt nedbrydelig   

6-hydroxyindole Ekstremt sensitiserende   

benzophenone-2 Østrogen effekt   

Dihydroxyindole Ekstremt sensitiserende   

HC Orange no. 2 Stærkt sensibiliserende  Farve 

HC red no. 1 og HC red 3 Ekstremt sensitiserende  Farve 

Basic Blue 124 Stærkt sensitiserende  Farve 

hydroxyethyl-3,4-methylenedioxy- 
aniline HCl 

Stærkt sensitiserende   

Isatin Ekstremt sensitiserende   

isopropyl cloprostenate Hormonlignende stof   

phenyl methyl pyrazolone Stærkt sensitiserende   
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De nævnte stoffer er udvalgt på grundlag af deres særligt skadelige egenskaber og kan beklageligvis lovligt anvendes i kosmetik i EU. Flere stoffer kan 
komme til med tiden.  
Ud over de nævnte stoffer findes en lang række stoffer, som anvendes i kosmetik og som mange mennesker er overfølsomme overfor, men ind til vi-
dere har Grøn Salon valgt at sætte fokus på ovennævnte stoffer.  
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GRØN SALON indsatskatalog - Vælg 3 nye indsatser hvert år.  
 
Nedenstående liste med indsatsområder er til inspiration, og salonen kan efter aftale selv sup-
plere med individuelle indsatser 
 
1. El  

 
1.1  

 
Der gennemføres energibesparelser som er anbefalet i energirapporten 

 
1.2  

 
Elforbruget undersøges 
El-måleren aflæses jævnligt for at følge forbruget. 
 

1.3  Standby strømforbrug minimeres 
Apparater er kun tændt, når de er i brug.  
IT-udstyr har sleep-mode. 
Der anskaffes en PC-skinne eller El-skinne, hvor printer og andre apparater tilslut-
tes.  

1.4  Optimeret brug af vaskemaskiner og tørretumbler 
Vaskemaskinen fyldes inden vask,  
Tøj tørres så vidt muligt på tørresnor 
 

1.5 Hårde hvidevarer udskiftes med A+++-mærkede modeller, når der skal købes 
nyt 
 

1.6 Vedvarende energi o.l. 
Salonen har opsat eller investeret i vedvarende energi-anlæg 
 

2. Belysning – adfærd 

 
2.1 

 
Belysningens brugstid reduceres 
Ikke nødvendig belysning slukkes når butikken er lukket. Der bruges f.eks. færre 
halogenspot eller lysstofrør til arbejdsbelysning udenfor åbningstiden. 
 

2.2 
 
 
2.3 

Vinduesbelysningens brugstid tilpasses 
Vinduesbelysningen nedsættes med f.eks. 1 time dagligt i alt 365 timer årligt. 
 
At der bruges LED-belysning. 
 

3. Varme - adfærd 

 
3.1 

 
Døre holdes lukket, når der er tændt for varmen 

 
3.2 

 
Termostaten indstilles til natsænkning 

 
4. Vand  

 
4.1  

 
Der spares vand ved at montere en perlator på vandhaner og brusere 
 

4.2 Et ældre toilet udskiftes til nyt med stort og lille skyl 
Eller der sættes en ny indsat i der omdanner et et-skyls toilet til set to-skyl. 
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5. Grønne Indkøb 

 
5.1  

 
Der bruges kun miljømærket papir 
Toiletpapir, køkkenrulle, kontorpapir, servietter 
 

5.2  Der bruges ikke engangsservice 
 

5.3  Der bruges miljømærkede blækpatroner eller de returneres til genbrug 
 

5.4  Ved indkøb af IT udstyr følges anbefalingerne på sparenergi.dk 
 

  
6. Varesortiment 

 
6.1 

 
Skal overholde Grøn Salons Forbudtstofliste, se bilag A 
 

7. Transport 

 
7.1 

 
Samle vareindkøb, så transport minimeres 
 

7.2 Opfordre personale til miljøvenlig transport 
 
 

8. Affald  

 
8.1  

 
Affaldssorteringen forbedres 
Det kommunale affaldsregulativ tjekkes mht. sortering af papir, pap og lign  
Batterier og lysstofrør mv. afleveres til genbrugsstationen. 
 

8.2  Mængden af affald reduceres 
Transportemballage returneres til leverandøren 
Tomme emballager tages retur fra kunderne  
 

 

Andre miljømæssige forbedringer kan formuleres sammen med indehaveren. Se endvidere den 
fulde tjekliste for Grøn Salon på www.groensalon.dk  
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Eksem, allergi, hovedpine og vejrtrækningsproblemer 
I frisørfaget er der en klar overvægt af skader med eksem, allergi, hovedpine og vejrtræknings-
problemer i forhold til befolkningen generelt. I Grøn Salon har vi valgt at lægge hovedvægten på 
disse problemer, fordi de er veldokumenterede og meget udbredte blandt frisører og kunder.  
 
Andre sundhedsskadelige effekter 
Grøn Salon arbejder også med udfasning af stoffer med andre sundhedsskadelige effekter, så 
som hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, hvilket afspejles i Grøn Salons Forbudtliste. I 
Grønne Saloner accepterer vi ikke stoffer som er  

- Stækt eller ekstremt sensibiliserende 
- Hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller fosterskadende 
- Eller mistænkt for disse effekter 

Der pt. ikke dokumentation for, at frisører ramt af fosterskader eller kræft i højere grad end be-
folkningen generelt, men stoffer med disse virkninger er altså ikke accepteret i Grøn Salon.  Vi 
følger den videnskabelige udvikling og tilpasser vores krav. 
 
Hårfarver til brug i Grøn Salon 
Udvalget af permanente hårfarver til brug i Grøn Salon er ikke stort, og indtil videre kender Grøn 
Salon kun til to serier som accepteres: 

Elumen fra Goldwell 
Ingredien 

Herudover kan en række plantebaserede farveserie bruges. Du kan finde dem ved på Positivli-
sten for professionelle frisørprodukter på groensalon.dk.  
Hvis du er i tvivl om du må bruge en hårfarve i Grøn salon, kan du se om den indeholder stoffer 
på Grøn Salons Forbudtstofliste (bilag A) eller om hårfarven står nævnt i Negativlisten på 
www.groensalon.dk. Hvis du har en hårfarve, som du mener er sundheds- og miljøvenlig og som 
du antager vil kunne bruges i Grøn Salon, er du altid velkommen til at sende foto af ingrediensli-
sten til os. 
 

http://www.groensalon.dk/
http://www.bricksite.com/greensalon
http://www.groensalon.dk/

