
Enligt Läkemedelsverket utförs omkring 
730 000 tatueringar per år i de cirka 
1000 tatueringsstudior som finns runt 
om i Sverige. Uppskattningsvis är mel-
lan 5 och 10 procent av den svenska 
befolkningen tatuerad med färg som 
kan innehålla hälsoskadliga kemikalier. 
Läkemedelsverket föreslår därför nya 
förskrifter för ökad kontroll och säker-
het på området. 
 
Bakgrunden till Läkemedelsverkets förslag 
är en rapport från Kemikalieinspektionen 
där det framgår att flertalet tatueringsfärger 
innehåller cancer- och allergiframkallande 
ämnen. Eftersom tatueringsfärg är en 
kemisk produkt som med en nål förs in 
under huden uppkommer särskilda risker. 
Läkemedelsverket menar att tatuerings-
branschen inte har den kemiska kompe-
tens som krävs för att bedöma innehållet 
i tatueringsfärgerna och området är i dag 
i princip oreglerat, både nationellt och 
på EU-nivå. Läkemedelsverket anser att 
det finns ett behov att öka kontrollen och 
säkerheten rörande tatueringsfärger och 
föreslår därför nya regler. 

Bättre kontroll på 
tatueringsfärger

Läkemedelsverkets förslag innebär en reg-
lering av de ämnen som tatueringsfärger 
får innehålla samt hur färgerna ska förvaras 
och märkas. Förslaget innebär också 
att tillverkare och importörer ska anmäla 
färgerna till Läkemedelsverkets produktre-
gister och den som utför en tatuering blir 
skyldig att informera om färgens innehåll 
och egenskaper. 

Samtidigt som förslaget väntas ha positiva 
hälsoeffekter medför det även vissa kost-

nader för ett tiotal tillverkare/importörer och 
de närmare 1000 tatueringsstudior som 
finns i landet. Exempelvis beräknas de 
föreslagna märknings- och informations-
kraven medföra administrativa kostnader 
om cirka 8600 kr per företag och produkt. 
Eftersom förslaget bygger på en bra 
utredning och inte medför något onödigt 
krångel för företagen tillstyrkte Regelrådet 
förslaget.

 Läs yttrandet på regelradet.se

Jens Bergström, företagare i tatuerings-
branschen och ordförande för Sveriges 
registrerade tatuerare, berättar kort om 
vad de ny reglerna om tatueringsfärger 
kan komma att betyda för tatuerarna. 

- Som tatuerare kan jag förvänta mig en 
säkrare färgleverantör men vi kommer 
också få ett antal dokument att ordna med 
för administrationen. Sen kommer det sä-
kert att bli fler frågor från kunderna om vad 
som finns i färgerna när reglerna träder i 

kraft. I dagsläget får vi ganska lite informa-
tion om det exakta innehållet i tatuerings-
färger. Genom lagstiftningen kommer vi att 
kunna få en bättre bild av exakta kemiska 
beteckningar. Man kan i dag ställa krav på 
innehållet i de färger som köps in. Man be-
gär ett säkerhetsdatablad som visar en del 
av innehållet. Dessa kan dock vara svåra 
att tyda. Många med mindre branscherfa-
renhet har för lite kunskap om färgerna.

Säkrare leverantörer men mer pappers-
arbete 
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EU-lagstiftningen står för närmare hälf-
ten av alla administrativa kostnader som 
drabbar företag. Enligt EU-kommissionen 
är närmare 32 procent av dessa kostna-
der resultatet av överimplementering och 
ineffektiv hantering i medlemsstaterna. 
Införlivas lagstiftningen effektivare kan de 
administrativa kostnaderna för närings-
livet i Europa minskas med 40 miljarder 
euro. Inom EU-kommissionen finns en s.k. 
högnivågrupp som arbetar för att minska 
administrativa bördor som drabbar företag. 
Den 21 februari överlämnade gruppen en 

rapport till EU-kommissionens ordförande. 
Rapporten med titeln ”Europe can do 
better” innehåller exempel och råd för hur 
arbetet med att införliva EU-lagstiftning till 
nationell nivå i respektive medlemsland 
kan förbättras. I rapporten finns också en 
checklista till regelgivarna som kan använ-
das i arbetet. 

 Läs rapporten här

13 mars, Tillväxtverkets utbildning 
om konsekvensutredningar

För dig som arbetar på myndighet 
anordnar Tillväxtverket utbildning om 
konsekvensutredningar. Missa inte 
nästa tillfälle den 13 mars.   
 

Om regelrådet
Regelrådet bedömer om förslag till regler 
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett 
enkelt sätt och till lägsta administrativa 
kostnad för företag. Regelrådet tittar också 
på om konsekvenserna för företag är till-
räckligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Näringsdepartementets betänkande om 
Olagligt statsstöd 

 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning 

 
Finansdepartementets förslag till nya 
regler om prospekt.  
 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning

Jordbruksverkets förslag om ersättning 
för extra djuromsorg för suggor

 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning

  
Jordbruksverkets förslag om direktstöd 

 Tillstyrker  
 Bristfällig utredning 

 
Jordbruksverkets förslag om smittförkla-
ring  med anledning av amerikansk yngel-
röta och varroasjuka hos bin 

 Tillstyrker  
 Godtagbar utredning

transportstyrelsens förslag om maskin-
installation, obemannat maskinrum m.m. 

 Tillstyrker  
  Godtagbar utredning 

 
 Läs alla Regelrådets yttranden

Goda exempel ger 
bättre lagstiftning

Annika Fritsch, skatteexpert hos Företa-
garna och ledamot i EU-kommissionens 
högnivågrupp, angående rapporten 
”Europe can do better”.  

Vilka brister finns det när det gäller 
införlivande av EU-lagstiftning?
- Det saknas ofta konsekvensanalyser för 
de ändringar som sker under arbetspro-
cessen inom EU:s institutioner och i det 
vidare arbetet med implementering på na-
tionell nivå. Rapporten visar att det finns 
mycket som kan förbättras. Man gör på 
olika sätt i olika länder och har mycket att 
lära av varandra. Moms är ett exempel på 
ett område där det ofta saknas ordentliga 
konsekvensanalyser trots att förändringar 
införs som påverkar alla företag på trans-
aktionsnivå. 
Finns det några exemepel på situatio-
ner då man lyckats bra?
- Storbritannien införde under förra året 
ett system, ”one-in-one-out” som innebär 
att om man inför en regel som innefattar 
regelkostnader måste man också föreslå 

Påfrestande regler för bön-
der
En unik studie som LRF nyligen låtit ta 
fram visar att nio av tio lantbrukare upple-
ver att dagens regel- och kontrollsystem 
är känslomässigt påfrestande. Detta trots 
att regelkrånglet på jordbruksområdet 
minskat med nästan 40 procent sedan 
2006.
  

 Läs rapporten

motsvarande borttag. På så sätt finns det 
ett tak för regelbördan. I rapporten finns 
också goda exempel på samarbete över 
nationsgränserna som underlättar för 
småföretagens expansion.   
Vilka råd vill du ge till regelgivarna när 
det gäller implementering?
- Gör noggranna analyser och var tydlig 
med avvikelser som går utöver direktivens 
krav. Reglerna måste utformas så att de 
blir så enkla som möjligt att följa för små 
företag. 99 procent av europas företag 
tillhör den kategorin. Utgår man från små 
företag  behövs inga undantag. 
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