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Status for Miljøstyrelsens nationale indsats

 National strategi for sikre tatoveringsfarver

• Kører 2016 og 2017

Indtil EU er på plads med reguleringen af kemiske stoffer, arbejdes der 
parallelt på nationalt plan med initiativer, der skal gøre tatoveringsfarver 
mere sikre. 

1. DK understøtter udarbejdelse af EU-regler og fastholder presset på 
Kommissionen

- EU-forhandlinger, særligt dokumentation vedr. allergi
- Udvikling af analysemetoder for aromatiske aminer
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 2. Information til 
tatovørerne om 
hvordan de kan sikre, 
at farverne ikke 
indeholder skadelige 
stoffer

 - Tjekfarverne.dk er formidlet 
til tatovørerne. 

 - Kampagne kørte dec. 2016.
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Status for Miljøstyrelsens nationale indsats

 National strategi for sikre tatoveringsfarver

 3. Dialogforum mellem tatovører og relevante myndigheder
• Afholdt januar 2017 og november 2017

4. Frivillige initiativer i tatovørbranchen – branchens egne bidrag

- Kort standardtekst i e-mails om problematikken om bl.a. 
Farverne
er gennemført. Den udarbejdede tekst er videreformidlet til de tre organisationer.

- Informationsark som forhandlere kan vedlægge med farverne
er under udarbejdelse, herunder adfærdsmålinger

- Tatovør-corps til FB, hvor problemer med tatoveringer 
diskuteres
Muligheder er afsøgt af KL7 gennem inddragelse af tatovører, hvoraf de fleste trak 
sig. 
Udgangspunktet for MST var, at det skulle ske gennem et samarbejde, hvilket vi 
har konstateret ikke kunne lade sig gøre. 
MST går ikke videre, men byder en frivillig indsats velkommen 

Tatoveringsfarver - status for 

Miljøstyrelsen Side 2
4



Status for Miljøstyrelsens nationale indsats

 National strategi for sikre tatoveringsfarver

• 5. Information om skadelige stoffer i permanent make up
• Er et udestående. 
• Afventer beslutning hos SUÆM, om det bliver en del af deres lovgivning
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Dias nummer 5

F1 tjek op med Charlotte i SUÆM
Forfatter; 10-11-2017



Status for Miljøstyrelsens nationale indsats

 Beslutningsforslag i Folketinget

� B 107 Forslag til folketingsbeslutning
 om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk

 Fremsat af Enhedslisten 30. marts 2017:
 Med det formål at forbyde giftstoffer i tatoveringsblæk pålægger
 Folketinget regeringen at gennemføre udstedelsen af
 bekendtgørelse om tatoveringsfarver i overensstemmelse
 med udkast af 22. marts 2013.

• regeringen forholder sig positivt til hensigten bag, men afviser 
beslutningsforslaget under henvisning til de tiltag, som regeringen 
arbejder med på tatoveringsområdet: 
- Følge proceduren i REACH (begrundet udtalelse), Den nationale strategi, 

Samarbejde med SUÆM om registreringsordningen
- 1. behandlingen den 1. juni blev afbrudt pga ikke korrekte oplysninger ift KOMs

håndtering af andre EU-landes regulering af tatoveringsfarver: Kom har siden 
2011 gennem begrundede udtalelser, henvist til harmoniseringen under REACH. 
Dog har de af uforklarlige årsager overset den svenske forskrift fra 2012.

Forslaget er ikke genoptaget.
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