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Yttrande  

Kemikalieinspektionen 

Dag Lestander 
 

 

Samråd om åtgärdsbehov och -möjligheter i fråga om plastpartiklar i 

kosmetika och andra kemiska produkter 
 

 

KTF avstyrker förslag om nationell reglering på följande grunder: 

Lagstiftning på EU-nivå 

Vi anser att plastpartiklar, både eventuella problem och möjliga lösningar, ska hanteras på europeisk 

nivå. Plastpartiklar i havsmiljön är inte ett lokalt problem och bör därmed inte utredas eller regleras 

lokalt i Sverige. En lokal reglering som påverkar kemiskt innehåll i tvätt- och rengöringsmedel eller 

kosmetiska produkter innebär omfattande handelshinder. Tillverkning av både produkter och råvaror 

sker globalt. Endast en mycket liten andel av produkterna tillverkas lokalt i Sverige. 

För närvarande är det flera europeiska länder som arbetar med att ta fram nationella förbud eller 

begränsningar, varför denna fråga omöjligen kan anses vara en nationell svensk angelägenhet. Genom 

Reach-förordningens artiklar 68 och 69 finns möjlighet att införa begränsningar på gemenskapsnivå om 

användning eller utsläppande på marknaden kan innebära oacceptabel miljörisk. Vår bestämda 

uppfattning är att det är denna möjlighet som ska tillämpas om det vetenskapligt kan visas att 

användning av vissa polymerer i kosmetik och tvätt- och rengöringsmedel kan utgöra en oacceptabel 

miljörisk.   

Flera utredningar om plastpartiklar pågår inom EU och ska publiceras inom en snar framtid, t.ex. AMEC-

rapporten och resultatet från EU-Kommissionens remiss. Vi anser att Kemikalieinspektionen ska avvakta 

resultatet och ta med slutsatserna från dessa i den rapport som så småningom ska presenteras för 

regeringen.  

Riskkarakterisering och därefter riskanalys med konsekvensutredning bör föregå förslag om reglering 

Vår uppfattning är att Kemikalieinspektionen i detta regeringsuppdrag har fått krav på att ta fram ett 

förslag till reglering av avsiktligt tillsatta plastpartiklar i tvätt- och rengöringsprodukter och leave-on 

kosmetik utan att det finns koppling till en definierad problembild. De studier som har genomförts både 

nationellt och inom EU har hittills visat att våra branschers produkter endast har marginell inverkan på 

förekomsten av plastpartiklar i havsmiljön. Vi anser att man först bör fastställa verkliga risker och sedan 

fokusera på de områden som har pekats ut som stora källor till mikroplast i havsmiljön. 
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Vi tror det är viktigt att fortsätta att studera vilka former av plastpartiklar det är som utgör ett reellt 

problem i havsmiljön. När man analyserat orsaker till eventuella problem kan man börja diskutera 

definitioner och eventuella åtgärder vid källan. Att börja med begränsningar innan man har 

problembilden klar, bedömer vi är ett dyrbart och icke kostnadseffektivt tillvägagångssätt. 

Definitioner 

En definition förankrad på EU-nivå 

Det är av central betydelse att den definition som används vid fortsatta utredningar är förankrad i 

branschen på EU-nivå och genom så många referenser till annan lagstiftning som möjligt. Definitionen 

bör även återspegla de material som faktiskt bidrar till avfallet i haven och den potentiella risken som 

kan förknippas med det.  

Vi stödjer en definition som har arbetats fram inom våra europeiska branschorganisationer AISE och 

Cosmetics Europe och har följande innebörd (se fullständiga definitioner i referenslistan)1: 

“Microplastics: water insoluble solid plastic particles with a size less than 5 mm that can 
be found as marine litter, where plastic is understood as synthetic water insoluble 
polymers that can be repeatedly molded, extruded or physically manipulated into various 
solid forms which retain their defined shapes in their intended applications (i.e. use and 
disposal).” 

 
Definitionen ovan är även i linje med den lagstiftning som har antagits inom USA och Canada. En 
internationell acceptans av definitionen är grundläggande för att kunna fortsätta diskussionen om 
eventuella åtgärder. 
 
Den definition som ska användas bör referera till befintliga definitioner i EU-förordningar och standarder 
för att få en enhetlig tolkning av vad som omfattas, t.ex. REACH och ISO-standarder. 
 
De definitioner som tas upp i underlaget till samråd omfattar en mycket stor grupp vanligt 
förekommande kemikalier, inklusive ämnen i vätskeform. De socioekonomiska konsekvenserna skulle bli 
mycket omfattande om definitionen för plastpartiklar inkluderar vanligt förekommande polymerer och 
tensider. Det är inte klarlagt hur mycket av de avsiktligt tillsatta plastpartiklarna som faktiskt kommer ut 
i avloppet. Vi vill gärna påminna om den danska rapporten om retention av plastpartiklar i reningsverk2. 
För kosmetiska produkter gäller dessutom att inte alla plastpartiklar når avloppet efter användande. 
 

Swecos definition 

Swecos definition i samrådsunderlaget är mycket bred och saknar påvisad koppling till eventuella 
problem med plastpartiklar i havsmiljön. Det är viktigt att komma ihåg att alla plastpartiklar är 
polymerer, men alla polymerer är inte plast. Regeringsuppdraget gäller avsiktligt tillsatta plastpartiklar, 
inte polymerer och inte vätskor. 
 
I materialet i samrådsunderlaget samt i Swecos kartläggning saknas det referenser till de påståenden 

som görs. Det är svårt att förstå Swecos metod och tillvägagångssätt. Att titta på INCI-namnet i CosIng 

och på CAS-nummer återspeglar endast ämnets kemi, men säger inget om ämnets fysiska tillstånd. 

”Kemi” ensamt är inte tillräckligt för att karakterisera ämnena som fasta plastpartiklar. Vi håller med 
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Kemikalieinspektionen om att resultatet kännetecknas av stora osäkerheter till följd av otillräckliga data 

om t.ex. ämnenas karaktär, faktiska funktioner, användningar och möjliga utsläpp till avloppsvatten.  

Baserat på ovanstående resonemang är det svårt för oss att verifiera och kvalitetssäkra Swecos 

kartläggning i detta samråd.  

Vi anser också att Swecos definition och kartläggning har gått långt utöver vad regeringsuppdraget 

gäller, nämligen avsiktligt tillsatta plastpartiklar. 

 

KemIs arbetsdefinition 

KemIs ”arbetsdefinition” i underlaget ligger mycket nära AISEs och Cosmetic Europe’s definition. Vi 
anser därför att KemI bör överväga att använda samma definition i fortsatta diskussioner och skrivningar 
gällande plastpartiklar i leave-on kosmetik och kemiska produkter. Den stora fördelen skulle vara att 
man då kan involvera hela branschen inom hela EU. 
 

KemIs arbetsdefinition inklusive semi-solids 

Vi anser inte att den definition som inkluderar ”semi-solids” ska ingå i fortsatt utredning. I första hand 
bör man se till att vi har en fungerande definition för ”solids”. Vi menar att semi-solids inte ingår i de 
plaster som hittills har identifierats som problematiska i frågan kring plastpartiklar i havsmiljön. 
 

Produktutveckling 
Produktförbättringar och omformuleringar är en ständigt pågående process. Produkter utvecklas 
kontinuerligt när alternativ finns tillgängliga för att uppnå en förbättrad funktion eller en ökad 
miljöprestanda.  
 
Beroende på vilka åtgärder som krävs för en produkt, tar produktutveckling olika lång tid. Handlar det 
om att ta fram ett helt nytt system för rengöring, tar produktutveckling i storleksordningen 10 år. 
Handlar det om att ersätta en viss specifik ingrediens, kan det i vissa fall gå snabbare. Oavsett vilka 
omformuleringar som krävs, måste produkten genomgå säkerhets-/riskbedömning och funktions- och 
stabilitetstester. Omformuleringen måste därtill valideras i produktionsprocessen varefter den nya 
produkten kan tillverkas och föras ut på marknaden. Även en mycket liten ändring av en ingrediens tar 
således lång tid att föra in i en befintlig produkt. 
 

Reglering eller frivilliga initiativ 
All reglering måste vara bevisbaserad och proportionell i fråga om det problem som den avser att lösa. 

Kosmetik-industrin har proaktivt hanterat frågan genom att till 2020 fasa ut mikrokorn av plast som 

används som exfolierande och rengörande i produkter som sköljs av. Detta har bidragit till att mängden 

av använda mikrokorn av plast redan minskats med 82% sedan 2012. 

 

Vi känner inte till vetenskapliga bevis som motiverar ett förbud för plastpartiklar i kosmetiska produkter 

eller tvätt- och rengöringsmedel. Artikeln i Science om plastpartiklar i Östersjön (2017)3 förstärker vår 

övertygelse om att en sådan åtgärd skulle vara oproportionerlig och inte i linje med principerna om 

bättre lagstiftning (Better regulation). 
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Inom branschen för kosmetiska produkter har man kunnat visa att ett frivilligt initiativ att fasa ut 

plastpartiklar i vissa produktsortiment har varit framgångsrikt. Erfarenheter även från 

rengöringsmedelsbranschen visar att frivilliga initiativ når mycket långt och kan vara ett snabbare och 

mer effektivt alternativ än lagstiftning. Därför anser vi att frivilliga initiativ bör användas i första hand - 

om det visar sig motiverat att genomföra begränsningar av plastpartiklar. 

Fortsatt arbete 
Våra branscher stödjer ett förbättrat kunskapsläge inom området för plastpartiklar och vi anser att en 

dialog mellan myndigheter och bransch är ett viktigt led i det arbetet. Vi bedömer att de åtgärder som 

föreslås måste stå i rimlig proportion till identifierat problem. 

Av det underlag som vi har tagit del av presenteras inte någon konsekvensanalys. De tabeller som har 

presenterats ger uppfattningen att myndigheterna anser att det är lätt att byta ut en enskild substans 

mot en annan, men så är inte fallet. Vi anser att en grundlig konsekvensutredning är nödvändig för 

fortsatta diskussioner. Vi saknar generellt även riskbedömning avseende plastpartiklar i havsmiljön. 

 

 

 

 

Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF 

Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, IIH 

 

Anna Melvås                                    Peter Jansson                                Ulrika Flodberg 

 

  

https://www.cosmeticseurope.eu/how-we-take-action/driving-sustainable-development/
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Referensmaterial 

 
1) Definition Cosmetics Europe 

Polymer (scientific): A substance consisting of molecules characterized by the sequence of one or more 

types of monomer units and comprising a simple weight majority of molecules containing at least three 

monomer units which are covalently bound to at least one other monomer unit or other reactant and 

consists of less than a simple weight majority of molecules of the same molecular weight. Such 

molecules must be distributed over a range of molecular weights wherein differences in the molecular 

weight are primarily attributable to differences in the number of monomer units. In the context of this 

definition a ''monomer unit” means the reacted form of a monomer in a polymer. 

Polymer (lay person): A substance that has a molecular structure consisting chiefly or entirely of a large 

number of similar units bonded together (Oxford Dictionary). 

Plastic: Synthetic water insoluble polymers that are repeatedly molded, extruded or physically 

manipulated into various, solid forms which retain their defined shapes in their intended applications 

during their use and disposal. 

Plastic microbead: Any intentionally added, 5 mm or less, water insoluble, solid plastic particle used to 

exfoliate or cleanse in rinse-off personal care products. 

Plastic Optical and other particles: Any intentionally added, water insoluble, solid plastic particle used to 

modify appearance or other uses. 

All other polymers: are not plastic and includes, but are not limited to, rheology modifiers, fixatives, and 

thickeners, etc. 

Microplastic: Any 5 mm or less, water insoluble, solid plastic particle that could be found as marine 

litter. 

Primary microplastic: Consists of plastic which are used intentionally in size range of <5 mm and are 

found in marine litter. 

Secondary microplastic: Microplastic originating from the fragmentation of larger plastic items by use, 

waste management or in the environment. 

2) Dansk rapport: Microplastic in Danish wastewater (mars 2017) 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2017/03/978-87-93529-44-1.pdf 

 

3) Science of The Total Environment: No increase in marine microplastic concentration over the last 

three decades – A case study from the Baltic Sea, Sabrina Beer et al. (19 Oct 2017) 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717328024 
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