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Mattilsynet 

Felles postmottak 

Postboks 383  

2381 Brumunddal 

 

E-post: Monica.Vatne@mattilsynet.no 

 

     Oslo, 27. april 2018 

 

 

Deres ref.:  Rådgiver Monica Vatne, seksjon merking og kvalitet 

Vår ref.:  NNH, Faggruppestyret naturmedisinskaromaterapi (FSNAT) 

 

Sak: Høring: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for bruk av 
eteriske oljer i kosmetiske produkter 

Vi viser til høring om nye regler for bruk av eterisk olje i kosmetsike produkter og forslag til 

endring i kosmetikkforskirften. Høringsfrist 10. mai 2018. 

 

NNH og faggruppen i naturmedisinskaromaterapi ser positivt på at eteriske oljer som er 

fototoksiske ikke skal inngå som ingredienser i kosmetiske produkter som er markedsført 

for eksponering av naturlig og kunstig UV-lys. 

 

Det er noe uklart i høringsnotatet hvilke stoffer det gjelder, da det kun blir oppgitt et CAS 

nr, 91722-29-1, som er CAS nr for Tagetes patula. Det forståes slik at følgende stoffer vil 

bli regulert: 

 

Tagetes minuta ( CAS nr 8016-84-0 og 91770-75-1) og 

Tagetes patula ( CAS nr 91722-29-1) 

går inn i vedlegg III, med begrensninger 

 

og  
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Tagetes arecta ( CAS nr 8016-84-0 og 90131-43-4) 

går inn i vedlegg II, forbudtlisten. 

Vi ber om å få en tilbakemelding på dette. 

 

Vi kommer også med innspill til overskriften i høringsnotatet og forslaget som referer seg 

til ”nye regler for bruk av eteriske oljer i kosmetiske produkter”. 

Overskriften virker misvisende slik de fremstår  ” Nye regler for bruk av eteriske oljer” 

Ut fra overskriften ser det ut som høringsnotatet gjelder nye regler for bruk av alle eteriske 

oljer, mens det i realiteten er snakk om kun 3 forskjellige eteriske oljer. 

 

I NNH sitt arbeid er kompetanse, sikkerhet og kunnskap meget viktige elementer for bruk 

av eteriske oljer. Våre terapeuter har kunnskap om eteriske oljer og forsvarlig bruk av 

disse. NNH og FSNAT informerer sine medlemmer om endringer i kosmetikkforskriften og 

ber om å blir satt på listen over å motta høringsnotater fra Mattilsynet.  

E-post: post@nnh.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 

 

 

John Petter Lindeland 

Leder 
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