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ALLE TATOVERINGSSTEDER  
SKAL REGISTRERES 

Senest 1. januar 2019 skal alle danske 
tatoveringssteder registreres hos Sik-
kerhedsstyrelsen. 
. 
Registreringen foregår på www.virk.dk  
(søg på tatoveringssted) 

Starter du et nyt tatoveringssted, skal  
det registreres inden den første tato-
vering. 

Har du et tatoveringssted, der er  
etableret før 1. juli 2018, kan du vælge 
to former for registrering. Se mere i 
oversigtsskemaet på næste side. 

Sådan foregår et tilsyn 
Når et tatoveringssted er registreret i 
den fulde tilsynsordning, kommer en 
medarbejder fra Sikkerhedsstyrelsen 
på tilsyn inden for det første år. 
Ejeren af tatoveringsstedet vil få be-
sked ca. 14 dage før tilsynet. 

Et besøg varer mellem en halv og 
halvanden time. 

Under tilsynet kigges der blandt andet 
på: 
• Om  der er dokumentation for de

brugte tatoveringsfarver

• Om  der udleveres information til 
kunderne

• Om  gulve, vægge, døre og inventar 
er  vaskbare og rene

• Om  rent og snavset udstyr holdes
adskilt

• Om  der gøres rent og afdækkes
mellem hver kunde

• Om  der er gulvtæpper, dyr eller 
mad- og drikkevarer i tatoverings-
området

• Om  der er let adgang til håndvask,
sæbe, håndsprit, servietter og af-
faldsspand

• Om  der er åbningsdato på åbne
blækbeholdere

Efter tilsynet giver Sikkerhedsstyrelsen 
besked, om der er forhold, der skal  
bringes i orden. Så kan der blive endnu 
et tilsynsbesøg, som der skal betales 
et ekstra gebyr for. 

Ejeren får også en tilbagemelding, hvis 
alt er i orden. 
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VEJLEDNINGSORDNING DEN FULDE TILSYNSORDNING 
- gælder indtil 1. januar 2020 - permanent ordning

For tatoveringssteder, der er etableret For tatoveringssteder, der er etableret 
før 1. juli 2018. efter 1. juli 2018. 

Tatoveringssteder, der er etableret 
før 1. juli 2018, kan frivilligt tilmelde 
sig den fulde tilsynsordning i 2018 
og 2019. Derefter er der ikke længere 
frihed. 

Gebyr på 1200 kr. Det dækker regi- Gebyr på 5776 kr. Det dækker registre-
strering og et vejledningsbesøg fra ring i en periode på 12 måneder. 
Sikkerhedsstyrelsen i perioden fra 
registrering til 1. januar 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

Sikkerhedsstyrelsen kommer på et Sikkerhedsstyrelsen kommer på et 
vejledningsbesøg på tatoveringsste- tilsynsbesøg på tatoveringsstedet 
det i løbet af 2019. inden for 12 måneder efter, at stedet er 

registreret. 
Her vejleder Sikkerhedsstyrelsen om 
reglerne i tatoveringsloven og regler Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at for-
om infektionshygiejne og forbrugerin- hold, som ikke er i overensstemmelse 
formation. med reglerne for tatoveringssteder, 

skal bringes i orden, og ejeren får en 
Tatoveringsstedet har frem til 1. januar frist til at bringe det i orden. 
2020 til at bringe forholdene i orden. 

Sikkerhedsstyrelsen kommer derefter 
på et opfølgningsbesøg for at se, om 
forholdene er bragt i orden. Det koster 
et ekstra gebyr på 5.175 kr. 

Hvis der stadig er overtrædelser af 
reglerne, kan politiet give en bøde. 

Fra 1. januar 2020 kommer Sikker- Fra 1. januar 2020 kommer Sikker-
hedsstyrelsen på tilsynsbesøg hvert hedsstyrelsen på tilsynsbesøg hvert 
andet år som led i den fulde registre- andet år som led i den fulde registre-
ringsordning. ringsordning. 
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Regler for tatoveringssteder 
Tatoveringsloven trådte i kraft 1. juli 

2018. Den indeholder regler om, at et 

tatoveringssted skal registreres hos 

Sikkerhedsstyrelsen senest 1. januar  
2019 og om, at tatoveringsstedet skal  
have forsvarlige hygiejniske forhold. 

Der er også regler om, at kunder skal  
have udleveret information om risici, 

inden de bliver tatoveret. Desuden 

skal tatoveringsstedet opbevare 

oplysninger om farverne, der er brugt 

ved hver enkelt tatovering. 

Tatoveringsloven tillader ikke at 

tatovere personer under 18 år eller  
at tatovere i hoved, på hals eller på 

hænder. 

Flere myndigheder har fastsat regler  
ud fra tatoveringsloven: 
• Sundhedsminist eriet har ansvar for  

tatoveringslovens regler om generel  
aldersgrænse på 18 år og forbud 
mod tatoveringer på hoved, hals og 
hænder 

• Sikk erhedsstyrelsen har ansvar for  
reglerne om registrering og tilsyn 

• S tyrelsen for Patientsikkerhed og 
Statens Serum Institut har ansvar for  
reglerne om hygiejne 

• S tyrelsen for Patientsikkerhed har  
ansvar for regler om informations-
materiale til kunderne 

• S tatens Serum Institut har ansvar for  
regler om lovpligtigt hygiejnekursus. 
Reglerne er endnu ikke fastsat 

VIL DU VIDE MERE? 
Find information om regler, registrering, tilsyn mm. på  

www.tatoveringsregler.dk 

Sikkerhedsstyrelsen 
Nørregade 63 
6700 Esbjerg 

Tlf. 33 73 20 00 
www.sik.dk 

www.sik.dk



