
 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K 
Tlf. +45 38 142 142 • Fax +45 33 145 042 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

J.nr. 001-14087 

 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har i brev af 11. januar 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 356 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Maria Reumert Gjerding (EL). 

 

 

Spørgsmål nr. 356 (alm. del) 

Hvilke lande har forsøgt at få EU til at indføre forbud mod mikroplast i 

plejeprodukter, og hvad er årsagen til, at Danmark ikke var blandt de lande (jf. 

"USA forbyder mikroplast i plejeprodukter - Europa tøver" i Politiken.dk den 6. 

januar 2016 http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/forbrugersikkerhed/ 

ECE3002552/usa-forbyder-mikroplast-i-plejeprodukter---europa-toever/)? 

 

Svar 

Ved miljørådsmødet i juni 2013 opfordrede Holland i et eventuel-punkt til 

diskussion af problemet med særlig fokus på anvendelsen af mikroplast i 

kosmetiske produkter. På et nyt eventuelt-punkt til miljørådsmødet den 17. 

december 2014, opfordrede Holland, Sverige, Belgien og Østrig Kommissionen til 

at debattere mikroplast i miljøet, og til at foreslå at eliminere anvendelsen af 

mikroplast i produkter, primært kosmetik og rengøringsmidler. De tidligere 

danske miljøministre har ikke udtalt sig om forslaget under de pågældende 

rådsmøder. Senest har den svenske kemikalieinspektion i januar opfordret den 

svenske regering til at arbejde for et forbud i EU, og vedtage nationale regler. 

 

Danmark deltog ikke i opfordringen til Kommissionen, da der på det tidspunkt var 

meget tvivl om mængder, kilder og konsekvenser af mikroplast i Danmark. Derfor 

blev der afsat i alt 2 mio. kr. på finansloven i 2015 for at få et bedre videngrundlag, 

inden der blev taget beslutning om konkrete tiltag. En nærmere beskrivelse af de 

første resultater heraf fremgår af besvarelse af alm. del spørgsmål 358. 

 

Som det fremgår af svaret på alm. del 343 mener jeg ikke, at man skal bruge 

mikroplast i plejeprodukter, når der findes alternativer, og der samtidig er tvivl om 

effekterne i miljøet af svært nedbrydelige plastikstykker. Derfor bør EU snarest 

muligt vedtage et forbud mod mikroplast i plejeprodukter. Jeg vil tage kontakt til 

Kommissionen med en opfordring til, at fremsætte et forslag til EU-begrænsning 

af brugen af mikroplast i plejeprodukter. 
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