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Invitation til dialogforum for tatoveringsbranchen 
 

Den. 10. oktober 2018 er der igen mulighed for at tale direkte med blandt andet 

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, når vi for tredje gang inviterer til 

dialogforum for interesserede tatovører, brancheforeninger og myndigheder.  

 

På mødet vil der være særlig fokus på den nye tatoveringslov, der bl.a. 

indebærer, at alle nye tatoveringssteder fra den 1. juli 2018 skal registreres hos 

Sikkerhedsstyrelsen før det er tilladt at tage imod den første kunde. De nye 

regler vil blive belyst fra mange sider på mødet, bl.a. berøres tilsynet med loven, 

lovens forhold til den kommende europæiske standard om bl.a. hygiejne, og 

tatoveringsbranchens syn på tatoveringsloven og hygiejnekurser.  

 

Et af formålene med dagen er, at vi skal have en dialog mellem myndigheder og 

branchen. En god dialog er grobund for, at reglerne overholdes, og at vi undgår, 

at ulovlige og farlige produkter finder vej til forbrugerne.  

 

 

 

Dialogmødet afholdes: 

Onsdag d. 10. oktober kl. 11.00-15.15 hos Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

Mødelokale 0.08 Konference C  

 

 

 

Tilmelding skal ske senest mandag d. 1. oktober 2018 ved at skrive en mail til 

Sehbar Khalaf på sehkh@mst.dk. Når du er tilmeldt, får du en bekræftelse på 

mail. Da der er begrænset pladser, tildeles der pladser efter først til mølle 

princippet. 

 

Program for dagen kan findes på næste side. Der tages forbehold for evt. 

ændringer i programmet – find den nyeste udgave af programmet på: 

https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-

produkter/tatoveringsfarver/det-boer-du-vide/dialogforum-for-tatovoerer/  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sehbar Khalaf  

+45 30571864 

Sehkh@mst.dk 
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Program for dialogmøde onsdag d. 10. oktober 2018   

Program 
 

Kl. 11.00 Velkomst  

 Miljø- og Fødevareministeriet, Dorte Bjerregaard Lerche  

 

Kl. 11.10 EU-Regulering af farlige stoffer i tatoveringsblæk  

Miljø- og Fødevareministeriet, Dorte Bjerregaard Lerche  

 

Kl. 11.35 Tatoveringsloven – registrering og tilsyn 

Sikkerhedsstyrelsen, Jette Lillerøj Kristensen og Helle Liemann  

 

Kl. 12.15 Frokost 

 

Kl. 13.00 Branchens hygiejnekurser  

 Tatto-Liz, Liz Kierstein  

 

Kl. 13.15 Europæisk hygiejnestandard ift. dansk tatoveringslov 

 Dansk Standard, Josefin Hörnqvist  

 

Kl. 13.50 Kaffepause  

 

Kl. 14.10 Branchens syn på tatoveringsloven  

 Dansk Tatovørlaug, Nis Staack  

 

Kl. 14.40 Opsamling og tak for i dag  

 Miljø- og Fødevareministeriet, Dorte Bjerregaard Lerche   

 

 

 
 

 


