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Svar på høring – endring i forskrift om tatoveringsprodukter 

Takk for anledning til å avgi uttalelse til høring om forslag til endring i forskrift 3 november 
2008 nr. 1189 for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre 
produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt (forskrift om tatoveringsprodukter).  

 

Kort om Norsk Tattoounion 
Norsk Tattoounion er en forening for tatovører. Vi jobber for bransjens beste og kundens 
trygghet. Vi ønsker å være et bindeledd mellom tatovører og myndigheter. Et medlemskap i 
NTU er ikke et kunstnerisk kvalitetsstempel, men våre medlemmer plikter å følge de 
retningslinjer som vi mener er nødvendige for å skape trygghet for kunden, tatovøren og 
bransjen. 

Norsk Tattoounion har tidligere tatt til orde for å stoppe useriøs tatovering som foregår i 
hjemmemiljø og på fester, vi har i mange år ønsket aldersgrense, vi ønsker obligatorisk 
hygienekurs for de som vil åpne tatoveringsstudioer og bedre opplæring av de som utfører 
kontroller av tatoveringsstudioer, uten at dette har blitt grepet fatt i av myndighetene. Vi 
ønsker en trygg og åpen bransje.  

Norsk Tattoounion er medlem av hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen 
Virke. 

 

Norsk Tattoounions hovedbudskap 
Norsk Tattoounion støtter forskriftens og forskriftsarbeidets målsetning om at 
tatoveringsprodukter skal være helsemessig sikre for mennesker. For våre medlemmer er 
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det helt sentralt at regelverket ivaretar hensynene til forbrukerinteresser, redelighet, etikk 
og kvalitet. 

Norsk Tattoounion har imidlertid noen kritiske merknader til noen av forslagene i høringen, 
se merknadene under. 

 

1. Generell merknad: Særnorske regler virker kompliserende 

Norsk Tattoounion er ikke enig i forslaget i høringen om å videreføre særegne norske krav når det 
gjelder tatoveringsfarger.  

Norsk Tattoounion mener at Norge burde unngå egne særnorske krav slik at norske tatovører har like 
rettigheter og lik tilgang til farger som resten av tatovørene i EU. Norsk Tattoounion mener at 
særnorske krav til tatoveringsfarger ikke bør videreføres.  

Det fremstår som uhensiktsmessig og unødvendig kompliserende at Norge skal ha to regelverk som 
gjelder tatoveringsfarger og som ligger under ansvarsområdet til to forskjellige departementer. Etter 
Norsk Tattoounion sin mening, ville det være hensiktsmessig å samle forvaltningen av alt 
tatoveringsregelverk under en etat.  

Tatoveringsbransjen i Norge sliter allerede med å få tak i farger som er merket på norsk etter krav fra 
det kommende regelverket av REACH. Dette fordi produsentene ser at Norge ikke er med i EU, de tar 
ikke hensyn til at vi er med i EØS. Vi har forsøkt å kommunisere til produsenter om norsk merking, 
men dette vil falle på leverandører i Norge og EU som skriver ut klistremerker, som igjen tatovørene 
må sette på. Med særnorske krav til merking vil det bli enda mer vanskelig å få tak i farger. For harde 
og vanskelig krav vil gjøre at bransjen til slutt gir opp. Dette vil kun føre til at tatovørene går 
undergrunns og tatoverer fra et hjemmemiljø, noe vi absolutt ikke vil. Da vil man miste kontroll på 
det som skjer i studioene og farger vil være ute av kontroll 

 

2. Generell merknad: Språket i regelverket er ikke brukertilpasset 

Det er et mål for all offentlige forvaltning å benytte klarspråk, dvs. et korrekt, klart og brukertilpasset 
språk i regelverk og retningslinjer.  

Norsk Tattoounion støtter helhjertet disse målene. Det er derfor trist at regelverket blir 
utilgjengeliggjort og så krevende å forstå. 

Regelverket burde skrives enklere slik at brukerne av regelverket (dvs tatovørene) klarer å forstå 
forskriften og kravene. Dette vil klart bidra til større etterlevelse av regelverket i bransjen, og komme 
kundene til gunst. 
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3. Spesielle merknader knyttet til de enkelte forslagene 

 

§ 4 Forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre 

Det framgår av § 4 i forskrift om tatoveringsprodukter, at det er forbudt å utvikle, produsere, 
importere, distribuere, eksportere og omsette produkter omfattet av denne forskriften, som 
ved bruk ikke er helsemessig sikre for mennesker eller dyr. Ordlyden i bestemmelsen tilsvarer 
ordlyden i den overordnede og mer generelle bestemmelsen i § 5 første ledd i kosmetikkloven. 
Vi foreslår at den generelle forbudsbestemmelsen videreføres i forskrift om 
tatoveringsprodukter. Bestemmelsen dekker etter ordlyden alle aspekter ved 
tatoveringsprodukter som kan medføre at produktet ikke er helsemessig sikkert, men må 
tolkes og brukes med forhold om at visse aspekter ved tatoveringsprodukter, helt eller delvis, 
direkte eller indirekte, allerede kan være regulert i eller omfattet av annet norsk regelverk. 

Denne burde ikke gjelde for tatoveringsprodukter, da REACH sine krav til tatoveringsfarger skal sørge 
for at produktene er så helsemessige sikre som det lar seg gjøre. Dette er et svevende krav og følger 
man regelverk som myndighetene har satt burde det være nok, da det er forbud mot å bruke stoffer 
som er helsefarlige. 

 

§ 7 Forbud mot tatoveringsprodukter som ikke er sterile 

§ 7 i forskrift om tatoveringsprodukter inneholder særnorske krav om at tatoveringsprodukter 
skal være sterile og at produktene skal oppbevares i lukket og tett emballasje, som 
opprettholder produktenes sterilitet frem til anvendelse. Tilsvarende krav gjelder også for 
injeksjonsprodukter, jf. § 8 i forskrift om tatoveringsprodukter, jf. mer om dette nedenfor. 

REACH-forskriften jf. REACH-forordningen inneholder ingen tilsvarende generelle eller 
spesielle bestemmelser som stiller krav til at tatoveringsprodukter skal være sterile. Vi mener 
derfor at det generelle kravet i § 7 i forskrift om tatoveringsprodukter, om at 
tatoveringsprodukter skal være sterile og at produktene skal oppbevares i lukket og tett 
emballasje, som opprettholder produktenes sterilitet frem til anvendelse, ikke er harmonisert 
av bestemmelsene i REACH-forskriften jf. REACH-forordningen og at denne særnorske 
bestemmelsen kan og bør videreføres. 

Vi har ingen innsigelser på dette punktet da alle farger kommer sterilisert fra leverandør, men vi vil 
presisere at det ikke per i dag ikke finnes engangskaplser som fungerer for tatoveringsfarger. 
Flaskene er derfor sterile inntil de blir åpnet og beholdes siden i en lukket beholder i inntil 250 dager. 
Dette har blitt diskutert og akseptert av Mattilsynet tidligere.  
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Særnorske krav om merking av tatoveringsprodukter som gjelder opplysninger om 
tatoveringsprodukter som ikke er harmonisert i REACH 

Ovenfor har vi foreslått at noen av de særnorske bestemmelsene om merking (både om hvilke 
opplysninger og om utforming, plassering og språk) i forskrift om tatoveringsprodukter ikke 
skal gjelde for tatoveringsprodukter, fordi de aktuelle forholdene er harmonisert eller bør 
reguleres av bestemmelsene i REACH-forskriften jf. REACH-forordningen. 

Vi foreslår imidlertid at de særnorske kravene om merking av tatoveringsprodukter som 
gjelder opplysninger om tatoveringsprodukter som så langt vi kan se ikke er harmonisert i 
REACH-forskriften jf. REACH-forordningen, i denne omgang videreføres i forskrift om 
tatoveringsprodukter. Ved behov vil vi eventuelt senere komme tilbake med forslag om flere 
endringer i bestemmelsene merking av tatoveringsprodukter i forskrift om 
tatoveringsprodukter. De EØS-baserte bestemmelsene om tatoveringsprodukter i REACH-
forskriften jf. REACH-forordningen og annet EØS-basert norsk regelverk, vil imidlertid ved 
eventuell motstrid uansett gå foran de særnorske bestemmelsene om tatoveringsprodukter i 
forskrift om tatoveringsprodukter. 

Det dreier seg om følgende bestemmelser og krav: 

• § 11 Navn og adresse 
•  § 12 Innhold (Nominell mengde på pakkedagen i vekt eller volum.) 
•  § 13 Holdbarhetsdato 
• • § 14 annet ledd (krav om påført erklæring som innestår for at innholdet i produktet er 

sterilt) 

 

Det burde ikke være et krav om særnorsk merking på selve beholder da det ikke er et krav i REACH. 
Vi kan ikke forvente at produsenter vil merke flasker kun for det norske markedet, til det er det 
norske markedet for lite og vi vil ende opp med å ikke få tilgang til farger som igjen vil gjøre at 
bransjen vil kjøpe farger som ikke er i henhold til regelverk. Da må det heller være opp til leverandør 
å merke med et ark eller klistremerke. 

Krav om nominell mengde burde utelates da det ikke er et krav i REACH og det vil kreve for mye av 
leverandører om å innhente denne informasjon for hver enkelt farge. Dette punktet burde holde seg 
innenfor REACH sine krav.  

Krav fra det nye regelverket: 

• det må stå på produktet at det er til bruk i tatovering og permanent sminke 
• et referansenummer som kan identifisere produksjonsbatch 
• full ingrediensliste i nedadgående rekkefølge etter vekt/volum 
• ”pH regulator”, dersom en ingrediens er tilsatt for å ha en slik funksjon 
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• eventuelt innhold av nikkel og krom under konsentrasjonsgrensen, og at dette kan medføre 
fare for allergi. 

• veiledning for sikker bruk som går utover de kravene som ligger i merking- og 
klassifiseringsregelverket CLP. 

Det burde være nok krav, nr 3, at det skal merket med ingrediensliste i nedadgående rekkefølge, og 
ikke et krav om nominell vekt eller volum.  

 

Andre krav til og bestemmelser om tatoveringsprodukter som ikke er harmonisert i REACH 
– kapittel IV i forskrift om tatoveringsprodukter, markedsføring, varslings- og 
opplysningsplikt mv. 

Følgende særnorske bestemmelser i forskrift om tatoveringsprodukter foreslås i denne 
omgang videreført uten endringer, ettersom vi i utgangspunktet ikke kan se at disse 
forholdene er spesifikt harmonisert av bestemmelsene i REACH-forskriften jf. REACH-
forordningen eller annet EØS-basert norsk regelverk. Ved behov vil vi eventuelt senere komme 
tilbake med forslag om endringer i en eller flere av disse bestemmelsene om 
tatoveringsprodukter i forskrift om tatoveringsprodukter. 

De EØS-baserte bestemmelsene om tatoveringsprodukter i REACH-forskriften jf. REACH-
forordningen og annet EØS-basert norsk regelverk, vil imidlertid ved eventuell motstrid 
uansett gå foran de særnorske bestemmelsene om tatoveringsprodukter i forskrift om 
tatoveringsprodukter. 

• § 9 Forbud mot testing på dyr 
• § 17 Villedende markedsføring 
• § 18 Varslings- og opplysningsplikt 
• § 19 Meldeplikt 
• § 20 Dossier 
• § 21 Tilgjengelighet til sted, bistandsplikt m.m. 

 

Det burde ikke være krav om meldeplikt så lenge man kjøper produkter fra land innenfor EU/EØS, 
ettersom farger fra disse land går under samme krav. Man er ikke importør, ihht definisjon i Reach, 
når man kjøper fra innenfor EU. Dette burde kommer frem i presisering.  

 

Opplysningene som nevnt i § 11 – § 15 skal gis på norsk eller et språk som i betydning og 
stavemåte likner norsk 

Både svensk og dansk ligner norsk, men dette har vi fått forbud mot av Miljødirektoratet. Det hadde 
vært en fordel om dere hadde samsvarende krav eller så blir det forvirrende.  
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Det er rundt 2000 tatovører i Norge i dag som drifter fra godkjente lokaler. Norsk Tattoounion har 
kjempet i mange år for at den etablerte bransjen skal følge regler og drifte åpent. Med et komplisert 
og forvirrende regelverk vil det sende bransjen inn bak lukkede dører igjen. Det vil bli et stort 
tilbakeskritt. Det er enklere å utføre tatoveringer hjemme uten godkjenning og det er som regel 
ingen reaksjoner fra myndigheter hvis man gjør det. Vi regner med at det er rundt 5000 
uprofesjonelle «tatovører» i Norge som bruker farger som ikke skal i huden, noe vi har advart 
myndighetene om til stadighet, men dette gjøres det ingenting med. Isteden velges det å lage 
vanskeligere regler for de som drifter lovlig, og risikerer å sende de undergrunns fordi det blir 
enklere. Det eneste man risikerer med et komplisert regelverk er å gjøre kundene mer utsatt for 
farger som kan være farlige og som ikke er i henhold til regelverk, fordi de går til en hjemmetatovør 
med «bedre» farger.  

 

 

Mvh 

Kari C. Kjelskau 
Leder 
Norsk Tattoounion 

 

 


