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"Svar på Høring  av Tatoveringsloven" 

 
 
Norsk Tattoo Union stiller seg positive til en endring av ”Saksbehandlingsfrister for 
tillatelsesordningene”  i Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og hulltakningsvirksomhet da denne endring vil være med på å sikre 
en tryggere og bedre tatoveringsbransje i Norge. 
 
 
Kommentarer til endring:  
 
- Behandlingstid for godkjenning av lokale. 
Godkjennelse eller avslag/krav om forbedring av lokale der det blir utført tatovering 
bør skje innenfor en maksimumstid på 3 måneder, og det bør ikke være automatikk i 
at et lokale blir sett på som godkjent uten at en søknad er behandlet.  
Når man skal starte et nytt studio vet man ofte tre måneder før man starter hvor man 
skal åpne, og den som søker bør ha satt seg inn i forskriften og vite dette.  
 
 
- Godkjenning av lokale på messer/konserter/festivaler o.l. 
Når det gjelder søknader om dispensasjon fra forskriften §5 bør behandlingstiden på 
slike søknader være vesentlig kortere, disse lokaler er ofte ikke klare til bruk før 
samme dag eller dagen før arrangementet starter. 
Det bør også være slik at disse søknadene kun kan bli godkjent når de kommer fra et 
studio/virksomhet som allerede har godkjenning og har sitt internkontroll system i 
orden. Søknad skal sendes inn minst en måned før, og en eventuell kontroll av 
lokalene fra myndighetenes side må skje dagen før eller samme dag som 
arrangementet starter. Det bør også være slik at kun tatovører som er tilknyttet et 
godkjent studio/virksomhet vil ha anledning til å utføre tatovering på slike 
arrangement, da disse skal være oppdatert på lover og regler. 
Ansvar for at hygienekrav blir tilfredstilt skal ligge på både arrangør og 
tatovør/virksomhet, da lokalene bør tilrettelegges fra arrangørs side, mens 
tatovør/virksomhet bør være ansvarlig for utøvelsen. 
Tatovører fra utlandet må også informeres om hvilke lover som gjelder i Norge, da 
dette kan variere fra land til land.   
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