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                                                                                        Dato: 13. 04. 2015 

 

 

 

Til.  

DNB Bank 

Postboks 1600  

Sentrum 

0021 Oslo 

 

 

Åpent brev 

Signaturduft, et brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) er et forbund for de som på en eller annen 

måte er rammet av kjemisk miljøintoleranse. De som rammes av kjemisk miljøintoleranse 

reagerer med mange symptomer på svært små mengder av ulike kjemikalier som finnes 

rundt om i vårt hverdagsmiljø. En av våre verste trusler mot fri ferdsel i de offentlige rom er 

andres bruk av parfymer, og produkter som er tilsatt parfymestoffer og dufttilsetninger, 

fordi dette er så ekstremt utbredt overalt og i nesten alle produkter. Til tross for at det ofte 

påstås at disse dufttilsetningene er både trygge og allergivennlige erfarer våre medlemmer 

det stikk motsatte.  

Trenden med signaturduft er et økende problem som ser ut til å bre om seg. De som 

reagerer på slike dufttilsetninger, også de såkalt ”trygge” tilsetningene, møter nå på enda 

flere hindringer i de offentlige rom. For mange blir lokaler tilsatt signaturduft helt 

utilgjengelige. 

Norges Astma- og Allergiforbund har tidligere prøvd å kjempe mot denne trenden i forhold 

til Clarion hotellkjeden. Mer om saken finnes her: 

http://www.naaf.no/Documents/1.%20AstmaAllergi/AA3-2013/AA3_2013_Signaturduft.pdf 

Nå viser det seg at også DNB, som FKMI til nå har hatt vårt kundeforhold hos, starter opp 

med signaturduft. Dette tar vi sterkt avstand fra, og ser på deres nye avgjørelse som helt 

uforenelig med et fortsatt kundeforhold i DNB. 

Universell utforming 

Signaturduft i ulike offentlige rom er et alvorlig tilbakeslag på universell utforming. FKMI vil 

derfor bruke tiden i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere 

for å få bukt med denne unødvendige trenden som er med på å stenge en større og større 

gruppe ute fra deres lokaler. 
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Universell utforming gjelder også for mennesker som sliter med allergier og 

overfølsomheter. Les mer om universell utforming her: 

http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/ 

Vi i FKMI anser denne nye trenden med signaturduft som et brudd på Diskriminerings- og 

Tilgjengelighetsloven § 9, og vil også ta saken opp med likestillings- og 

diskrimineringsombudet for å prøve saken opp mot loven: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42  

Det er flere grupper som rammes av trender som dette: 

 Personer med allergi og overfølsomheter for de aktuelle irritantene 

 Mennesker med kjemisk miljøintoleranse 

 Mennesker med ulike lunge- og luftveissykdommer 

 Mennesker med migrene, forårsaket av dufter og parfymer. (en vanlig trigger for 

migrenepasienter) 

I tillegg er føre-var-prinsippet viktig, og vi trenger alle et renest mulig inneklima, uten 

tilsetninger av kjemikalier vi ikke helt kjenner til konsekvensen av. 

 

På vegne av Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) 

 

 

 

ved  

      

Mette Kalleberg 

(Leder)  

 

 

 

           Mette Kalleberg


