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HØRING – FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM TATOVERINGSPRODUKTER  

 

Jeg viser til høringsbrev 25. november 2021, som utlagt på Mattilsynets sider under temaet 

Regelverk under utvikling (Kosmetikk | Mattilsynet).  

 

Ved å sammenholde det utlagte «Utkast til forskrift om endring i forskrift om 

tatoveringsprodukter» med den inntil videre gjeldende «Forskrift om tatoveringsprodukter1» 

ser jeg for meg en revidert Forskrift om tatoveringsprodukter - som vedlagt nedenfor.  

 

Revidert 

tatoveringsforskrift.pdf 

Endringene i denne reviderte forskriften har jeg markert ved grønn skrift for bedre å 

synliggjøre hva som av juridisk tvingende årsaker må endres og hvilke bestemmelser som 

Mattilsynet mener kan beholdes uten at det oppstår uheldige dobbeltreguleringer når nå 

nye tatoveringsprodukt-relaterte bestemmelser i REACH-forordningen (Reach vedlegg XVII 

ny post 75) må følges fra 5. januar 2022. 

 

Det går da fram at som den gjeldene Forskrift om tatoveringsprodukter, vil også den 

reviderte regulere ikke bare produkter for tatovering av mennesker og dyr, men også 

produkter for injisering av stoffer i huden til mennesker og dyr i kosmetisk hensikt. Med 

dette beholdes en forskrift for regulering av flere produkttyper som ved bruk kommer i 

meget intim direkte kontakt med menneskekroppen.  Slik intim kontakt krever nødvendigvis 

 

1 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). 

https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/#regelverksutvikling
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en meget streng helsesikkerhetsmessig regulering som nå da heldigvis bevares. Andre 

produkttyper som kommer i meget intim direkte kontakt med menneskekroppen, og derfor 

blir regulert av forskrifter som gis på vegne av helse og omsorgsdepartementet, er kosmetikk 

og kroppspleieprodukter, næringsmidler, legemidler, visse medisinske utstyr, andre.  

 

Siden den ble gitt 3. november 2008 har gjeldende Forskrift om tatoveringsprodukter gitt 

god helsemessig beskyttelse til personer som lar seg tatovere – forutsatt at tatovørene 

respekterer hygienebestemmelsen og stoffbestemmelsene. Mattilsynet har siden 2008 ført 

tilsyn med at disse bestemmelsene respekteres og har etter det jeg vet, grepet inn overfor 

mange alvorlige lovbrudd når det gjelder stoff-bestemmelsene.  En mikrobiologisk test MT 

lot utføre i 2009 viste at noen av prøvene hadde svært høye konsentrasjoner av bakterier. En 

ny kontroll i 2016 viste dog bedre resultater.  

 

Bestemmelsene bygger i stor grad på innholdet i to europarådsresolusjoner om 

tatoveringsprodukter fra henholdsvis 2003 og 2008 (ResAP (2008)1). Den første av disse kom 

i stand på norsk initiativ.  

 

ResAP_2008_1_E.pdf

 

Også seks andre EØS-land har tilsvarende ResAP (2008)1-baserte tatoveringsforskrifter. Fra 

mitt tidligere arbeide i Mattilsynet vet jeg at så lenge tidligere DG SANCO i 

Europakommisjonen hadde ansvar for arbeidet med tatoveringsprodukter (og andre 

forbrukersaker) på europeisk nivå, var planen å få vedtatt en egen selvstendig EU forordning 

for tatoveringsforordning som bygget på europarådsresolusjonen fra 2008. Dette arbeidet 

hadde støtte fra samtlige EØS-land.  Planen var å la EUs vitenskapskomite SCCS risiko 

vurdere bruken av de ifølge ResAP (2008)1 tillatte tatoverings fargestoffene (og 

hjelpestoffene) som den gang ble anvendt (49 stk.) slik at det på sikt kunne etableres en 

forholdsvis kort liste over de tatoverings fargestoffer og hjelpestoffer som ville være trygge i 

bruk og da kunne tillates brukt på visse vilkår (en positiv liste) mens alle andre fargestoffer 

og hjelpestoffer ble forbudt2. Om dette se følgende vedlagte dokument der jeg 

argumenterer for at en europeisk regulering av tatoveringsprodukter uten en positivliste vil 

være en utilstrekkelig regulering: 

 

 

2 20 av de fargestoffene som var i bruk rundt 2013 var vel å merke forbudt etter bestemmelsene i ResAP 
(2008)1 
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ARGUMENTER FOR 

POSITIV LISTE.docx  
 

En slik fremtidig regulering av tatoveringsprodukter ville som nevnt i det vedlagte 

dokumentet på flere vis ha blitt ulike mye bedre enn den nå innførte kombinasjonen av en 

revidert Forskrift om tatoveringsprodukter og den meget omfangsrike og, etter mitt syn, 

kompliserte REACH reguleringen av tatoveringsstoffer som EU’ kjemikaliebyrå (ECHA) har 

utviklet og som EU vedtok i 2020.  

 

Mot alle råd gitt av kompetente relevante institusjoner i EU besluttet imidlertid 

Europakommisjonen i desember 2015, uheldigvis (og uten skriftlig begrunnelse meg 

bekjent3), å avslutte arbeidet med en egen (lex specialis) EU tatoverings forordning og i 

 

3 I en henvendelse 14. juli 2018 fra meg som privatperson til en av Europakommisjonens medarbeidere (som 
frem til desember 2015 hadde arbeidet med utviklingen av en lex specialis) spurte jeg indirekte om ikke den 
egentlige grunnen for å avslutte arbeidet med en lex specialis for tatoveringsproduktene, var som følger:  

“I am now inclined to believe that the crucial point is that a lex specialis would have required a change be made 
to the scope of the REACH legislation by exempting the tattooing/PMU inks from the scope. It is namely typical 
that lex specialises for products meant for specific purposes are exempted from REACH. This concerns, for 
example, the cosmetic products, the foodstuffs, the medicinal products, the medical devices, the biocides, the 
feeds and the pesticides (all acts involving especial regulations of chemicals put to use for achievement of the 
specific purpose).”  

Et mulig ønske fra SANCO’ side den gang om å unnta også tatoveringsprodukter fra REACH forordningen møtte 
trolig så sterk motstand fra de som forvaltet REACH, at Kommisjonens øverste ledelse besluttet å legge 
arbeidet med lex specialis til side – men som en kompensasjon å be DG GROW utarbeide en europeisk 
tatoverings forordning innen rammen av REACH, men da samtidig å basere dette på ResAp (2008)1.  

Vedkommende som jeg henvendte meg til – og som i 2018 jobbet videre med tatoveringssaken i DG GROW – 
besvarte av forståelige grunner aldri det indirekte spørsmålet mitt.  

Se ellers følgende vedlagte henvendelse 3. desember 2015 fra ledelsen i DG GROW og DG ENVI til direktøren i 
ECHA der de ber ECHA starte arbeidet med en REACH-basert tatoverings produkt regulering. Det går frem av 
dette skrivet at EU kommisjonen i 2015 så seg nødt til å stoppe enkelte medlemsland (Danmark og Østerrike 
bla.) fra å iverksette nasjonale ResAP (2008)1 baserte tatoverings produkt reguleringer da dette ville bryte med 
REACH forordningens pan-EU harmoniserende formål. De av EØS-landene som den gang allerede i lengre tid 
hadde iverksatt slike nasjonale tiltak fikk lov til å fortsette å ha disse inntil en pan-europeisk harmoniserende 
REACH basert regulering kunne erstatte dem. 

echa_annex_xv_restric

tion_proposals_en (2).pdf
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stedet inkorporere bruken av kjemiske stoffer som en del av REACH forordningen4. Arbeidet 

ble da brått flyttet over fra tidligere DG SANCO (som i nåværende organisasjon delvis 

tilsvarer DG SANTE og delvis DG JUST) til DG GROW (Internal Martket, Industry, 

Entrepreneurship and SMSs). DG GROW har siden den gang forvaltet REACH forordningen 

(samt et bredt spekter av annen EU-lovgivning). 

 

Innen rammen av REACH forordningen kan det uheldigvis ikke utvikles noen fremtidig 

positivliste. Hygienebestemmelser kan heller ikke inkorporeres. På nasjonalt nivå kan den i 

Norge implementerte REACH forordningen dessuten ikke romme bestemmelser om bruk av 

tatoveringsprodukter på dyr. Det meget godt begrunnede behovet for en 

hygienebestemmelse, og ønsket om å verne dyr mot helseskadelige tatoveringsprodukter, 

må derfor dekkes ved den foreslåtte reviderte Forskrift om tatoveringsprodukter.  

 

Europakommisjonen bestemte i 2015 at den europeiske tatoveringsforskriften innen 

rammen av REACH forordningen skulle baseres på europarådsresolusjonen ResAP (2008)1.  

Denne (ubetenksomme) forutsetningen fra kommisjonens side bød på betydelige problemer 

for ECHA som ble bedt om å løse oppgaven.  REACH forordningen er nemlig ment for å sikre 

bruk av kjemikalier generelt og i utgangspunkter ikke ment for sikre kjemikaliebruk i spesielle 

produkttyper der disse kjemikaliene også anvendes for bestemte produktrettede formål – 

som for eksempel bruken av konserveringsmidler i matvarer eller bruken av UV filtre i 

solkremer (kosmetiske produkter) – for ikke å snakke om bruken av farmakologisk aktive 

stoffer i legemidler. Bruken av kjemikalier i tatoveringsmidler bør møte behov innen 

tatoveringskunsten. Kjemikaliebruk-bestemmelsene nedfelt i ResAP (2008)1 var tilpasset 

dette behovet samtidig som det helsemessige behovet for trygg bruk, ble ivaretatt. ECHA sto 

dermed overfor en reguleringsmessig ganske krevende oppgave – men kunne altså etter 

flere års iherdig arbeide levere et produkt EØS-landene kunne godkjenne. 

 

Den viktigste fordelen ved den nye REACH baserte tatoverings produkt forskriften er at de 

nedfelte stoff- og merkebestemmelsen gjelder for hele EØS området. Tatoveringsbransjen er 

internasjonal og vil uvilkårlig være tilbøyelig til å respektere de pan-europeiske 

bestemmelsene mere enn nasjonale bestemmelser gitt i de 7 enkeltstående ResAP (2008)1 – 

baserte (nærmest likelydende) tatoverings-produkt-forskriftene. Den nye REACH baserte 

reguleringen av disse potensielt helseskadelige produktene (som vel å merke føres inn i 

levende vev (dermis) hvor de ikke er stasjonære) representerer derfor en helsemessig heldig 

 

4 Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 
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utvikling – når den nå også vil kunne bli kombinert med en reviderte Forskrift om 

tatoveringsprodukter som gir viktige komplementerende helserelaterte bestemmelser som 

kravet om mikrobiologisk rene produkter (§7), kravet om dossier (§20), som jeg kommer 

tilbake til nedenfor, kravet om varslings og opplysningsplikt (§18) samt kravet om pliktig 

registering (§19). 

  

Miljødirektoratet har fremholdt at den nye europeiske tatoveringsforskriften som nå da trer i 

kraft også i Norge, regulerer (forbyr bruk enten helt eller delvis) av hele 4130 kjemiske 

stoffer i tatoveringsprodukter. Direktoratet sier i en pressemelding at: 

«Det er bare et fåtall av de ca. 4000 stoffene som blir forbudt, som til nå er funnet i 

tatoveringsblekk. Men de er inkludert i forslaget for å unngå at de blir brukt som erstatning 

for andre stoffer i fremtiden». 

 
Selv om listen av forbudte stoffer er meget omfattende og dermed betryggende i så 
måte så finnes det faktisk allikevel en del fargestoffer som p.t. ikke omfattes. Dette er 
stoffer som kunne tenkes å bli brukt som substitutter for andre tatoveringsfarger - 
men som synes så toksiske at de vel burde ha vært CLP klassifisert og da så strengt at 
de faller innenfor forbuds-kvalifiseringsreglene og dermed blir forbudt. Eller de burde 
kunne bli inkludert i den spesielle liste 13 (?).  Jeg nevner som eksempler 4 av disse 
ikke regulerte fargestoffene i dokumentet nedenfor. De er alle blå eller grønne.  

NEW ISSUE (2).docx

 

Et forsvar for å beholde de supplerende bestemmelsene i Forskrift om 
tatoveringsprodukter 
 
Den reviderte Forskrift om tatoveringsprodukter vil være en nasjonal forskrift som vil 
måtte forsvares med helseargumentasjon i fremlegg for ESA. Jeg går ut fra at 
Mattilsynet/HOD allerede har forberedt argumentasjonen mht. dette punktet – men 
synes allikevel jeg burde komme med noen synspunkter i den anledning.  
 
Sammenliknet med den inntil videre gjeldene Forskrift om tatoveringsprodukter 
omfatter den foreslåtte reviderte en rekke bestemmelser som Mattilsynet mener ikke 
innebærer dobbelthjemling vis a vis den nye REACH baserte tatoveringsforskriften 
(§§7, 9, 11, 12,13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). Disse er da direkte videreførte 
bestemmelser. Den inntil videre gjeldene forskriften – også den en nasjonal forskrift - 
ble så vidt jeg minnes i sin tid godtatt av ESA i sin helhet ut fra helseargumenter 
(blant annet ved at den hva gjaldt de egentlige tatoveringsproduktene, representerte 
en nasjonal implementering av ResAP (2008)1). Fremlegget for ESA den gang i 2008 
forutsetter jeg som en selvfølge finnes i MT’/HOD’ arkiv. På denne bakgrunn vil jeg 
anta at ESA vil kunne akseptere også den foreslåtte reviderte Forskrift om 
tatoveringsprodukter i sin helhet.  
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Hygienebestemmelsen i §7 synes ellers lett å forsvare ved å henvise til det åpenbare 
behovet for mikrobiologisk renhet av stoffer ment plassert i dermis, at ResAP (2008)1 
spesifikt omfatter en slik bestemmelse og at den europeiske REACH-baserte 
tatoveringsforskriften ikke omfatter den – og ikke vil kunne omfatte et slikt helt 
nødvendig renhetskrav.  
 
§20 Dossier 
 
Jeg legger mest vekt på følgende del av denne omfattende bestemmelsen (punkt 4):  
 

«Dokumentasjon av helsemessig sikkerhet ved bruk av det ferdige produktet. 
Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn til ingrediensenes generelle 
toksikologiske profil, kjemiske struktur og eksponeringsnivå. Det skal tas særlig 
hensyn til spesifikke eksponeringsegenskaper for de områdene på kroppen 
hvor produktet er ment for bruk. Det skal også tas hensyn til stoffenes evne til 
å bli opptatt i sirkulasjonssystemet og vevet, stoffenes evne til migrasjon og 
lagring i andre organer enn huden. Det skal også tas særlig hensyn til de 
grupper av befolkningen som produktet er ment for» 
 

Denne bestemmelsen krever dermed at de som har ansvar for at produktene er 
trygge i bruk, gjennomfører og oppbevarer (for vurdering av Mattilsynet ved behov) 
en tradisjonell sikkerhetsvurdering basert på stoffenes toksikologiske profil og 
konkluderer med trygg bruk på gitte bruksbetingelser. Samme krav om 
sikkerhetsvurdering gjelder for kosmetikk og kroppspleieprodukter til bruk på hud – 
og bør selvfølgelig gjelde også for produkter som føres inn i huden (dermis) hvor de 
ikke er stasjonære, men lekker ut til andre deler av kroppen.  
 
Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette bare gjelder for stoffer i 
de egentlige tatoveringsproduktene som ikke er direkte forbudt eller bare tillatt i 
begrenset bruk opp til visse konsentrasjoner som nedfelt i den nye REACH baserte 
forskriften.5  
 
Tradisjonelle risikovurderinger, som omfatter eksponerings forutsetninger kan da 
anvendes for eksempel når det gjelder følgende 9 grønne eller blå fargestoffer som 
ikke omfattes av forbudsbestemmelsene/bruksbegrensningene i den nye REACH 
baserte forskriften – dvs. som i utgangspunktet er fritt tillatt, men som muliges bare 
bør tillates på visse vilkår hensyn tatt til deres toksikologiske egenskaper. Dette er 
fargestoffer som muligens kan anvendes til erstatning for de nå fremdeles mye 
brukte, men forbudte Cu-phtalocyanin fargene Pigment blue15 og Pigment green 7. 
 

 

5 Stoffer som er begrenset tillatt er for eksempel Barium holdig stoffer (BaSO4 – en hvit såkalt ekstender og Ba-
salter av en rekke forskjellige organiske molekyler – maks Ba innhold: 0,05 %) sink holdige stoffer (ZnO – et 
hvitt pigment – maks innhold av Zn: 0,2%) og kopperholdige stoffer som i de mye brukte blå og grønne Cu-
phtalocianinene, maks innhold av Cu: 0,025 %. 
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Fargestoff indeks (CI) CAS-nr.  Navn 

42090 3844-45-9 Acid blue 9 

42090:2 68921-4-6 Pigment blue 78 

61570 4403-90-1 Acid green 25 

73000 482-89-3 Vat blue 1 

73015 866-22-0 Acid blue 74 

74265 14302-13-7 Pigment green 36 

77007 1317-97-1 Pigment blue 29 

77288 1308-38-9 Pigment green 17 
(Cr2O3) 

77510 14038-43-8 Pigment blue 27 

 
I sammenheng med temaet risikovurderinger vil jeg få nevne at institusjonen EDQM6 
innen Europarådet publiserte et dokument i 2017 med tittel «Safer Tattooing / 
Overview of current knowledge and challenges of toxicological assement». 
Dette som et supplement til ResAP (2008)1).  
 
 Intensjonen med dette supplementet til 2008 resolusjonen er å bistå de ansvarlig for 
tatoverings produktene i deres toksikologiske risikovurderinger. Det er også ment som 
hjelp for kompetente tilsynsmyndigheter i deres arbeide med å vurdere om kvaliteten 
av produsentenes/markedsførernes risikovurderinger holder mål. Dokumentet finnes 
i fulltekst på nettet - se adressen Safer tattooing: overview of current knowledge and 
challenges of toxicological assessment (europa.eu). Jeg håper Mattilsynet vil henvise 
til dette dokumentet i de tilfeller Mattilsynet finner det påkrevet å be VKM vurdere 
kvaliteten av produsentenes/markedsførernes toksikologiske risikovurderinger: 
 
Foruten risikovurderingsdelen (punkt 4) omfatter §20 også en del andre 
sikkerhetsmessig viktige bestemmelser – se punkt 6 og 7. For øvrig gjeldet §20 i full 
utrekning for injeksjonsproduktene.  
 
For å sikre at de egentlige tatoveringsproduktene og injeksjonsproduktene er trygge i 
bruk på mennesker og dyr bør Mattilsynet føre aktivt tilsyn også med kvaliteten på 

 

6 EDQM er acronym for European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/safer_tattoing_en.pdf/c4006ee6-8a67-4da6-467a-d2f77a17b685
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/safer_tattoing_en.pdf/c4006ee6-8a67-4da6-467a-d2f77a17b685
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produsentenes /markedsførte pliktige §20 dossierer. Tar jeg ikke mye feil står denne 
kvaliteten kritisk mye tilbake å ønske i store deler av bransjen.  
 
Til slutt: Håper virkelig at dette forslaget til reviderte Forskrift om 
tatoveringsprodukter blir vedtatt. 

 


