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Remissvar om Nordiska rådets ”Medlemsforslag om forbud mod
mikroplast i kosmetik”

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen är positiv till att de nordiska länderna går före och
åtgärdar användning av mikroplast i kosmetika, där det finns säkra alternativ.
Kemikalieinspektionen har lämnat ett förslag till den svenska regeringen om
förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast.
Myndigheten utreder även på regeringens uppdrag frågan om ytterligare
nationella begränsningar för att begränsa förekomsten av mikroplaster i
kosmetika. Kemikalieinspektionen har i samband med detta uppdrag kunnat
konstatera att frågan om begränsning emellertid är komplex och mer kunskap
och ställningstaganden behövs för att bedöma hur omfattande ett förbud bör
vara.

Synpunkter

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-21

Kemikalieinspektionen är generellt sett positiv till att de nordiska länderna går före
och föreslår åtgärder mot mikroplast i kosmetika. Kemikalieinspektionens fick 2015
ett uppdrag från regeringen om att ta fram förslag på nationella åtgärder i Sverige för
att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetika och lämnade i januari 2016 ett
förslag om ett förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast.
Förslaget gick ut på att rengörande och exfolierande1 produkter som sköljs av direkt
efter användning och som innehåller mikrokorn av plast förbjuds i Sverige från och
med den 1 januari 2018. Exempel på produkter som omfattas av förslaget är
duschgel, kroppsskrubb och ansiktsrengöring.
När vi lämnade detta förslag konstaterade vi samtidigt att ett förbud, för att vara
proportionellt, bör ses i kombination med andra åtgärder mot mikroplaster.
Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2017 ett nytt uppdrag att
”undersöka och i lämpliga fall föreslå nationella begränsningar för utsläppande på
marknaden av produkter som innehåller plastpartiklar där syftet med tillsatsen är
1

Med exfoliera avses att avlägsna döda celler från hudytan.
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annan än att uppnå en exfolierande och rengörande effekt”. Enligt uppdraget ska
Kemikalieinspektionen ”också undersöka och i lämpliga fall föreslå begränsningar
eller andra åtgärder för att minska utsläppen till avloppssystemen av plastpartiklar i
andra kemiska produkter”. Uppdraget ska redovisas senast i december 2017.
Både det rapporterade och det nya uppdraget visar att vi i Sverige redan agerar i
frågan. Kemikalieinspektionen har i samband med det nya uppdraget identifierat ett
antal frågeställningar som kan bli aktuella att ta ställning till också när Nordiska
rådets förslag bereds. Exempel på sådana frågeställningar är:
•
•
•
•
•

Vad avses med mikroplaster i kosmetiska produkter och vad finns det för
alternativ till de funktioner som eftersträvas i olika typer av produkter?
Hur definieras plast, t.ex. med avseende på nedbrytbarhet och ursprung, ingår
till exempel plast från biomaterial och icke-syntetiska polymerer som
naturgummi?
Hur definieras ”mikroplast” med avseende på storlek och form?
Är det formen i produkten eller formen vid slutanvändning som avses?
Hur mycket bidrar olika typer av kosmetiska produkter jämfört med andra
kemiska produkter och varor till mikroplastförekomsten i haven?

I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Helena Bergström har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anna Lindberg och
Helena Parkman deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar
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