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Høring vedr. medlemsforslag om at mindske plastaffald i Norden, sagsnr A 1700
Brancheforeningen SPT har modtaget Nordisk Råds udkast til et forslag om et nordisk forbud af mikroplast i
kosmetik og skal i den forbindelse takke for muligheden for at fremsende kommentarer.
Først og fremmest er det nødvendigt, at der udarbejdes en klar og tydelig definition af mikroplast. Vi
anbefaler, at man følger Miljøstyrelsen i Danmark, der definerer mikroplast som små plaststykker fra 1 μm
(mikrometer) til 5 mm (millimeter), som enten er produceret som mikroplast og anvendt direkte i
produkter (primær mikroplast), eller som er dannet ved nedslidning af større plastikemner eller
plastikmaterialer (sekundær mikroplast).
Som repræsentant for kosmetikbranchen er det vigtigt for os at slå fast, at plastik selvfølgelig ikke hører
hjemme i miljøet. Derfor har kosmetikbranchen også gjort væsentlige tiltag de seneste år for at reducere
brugen af mikroplast i rinse-off produkter. Således er der sket en reduktion i brugen af mikroplast i rinse-off
produkter på 82 % fra 2012 til 2015 på europæisk plan. Ligesom den europæiske industri anbefaler at
udfase brugen af mikroplast i kosmetik og plejeprodukter, der vaskes af huden, så det er helt væk fra
markedet i 2020. Langt størstedelen af de danske virksomheder er allerede nået langt og har udfaset
brugen. Derfor findes mikroplast allerede i dag i et meget begrænset antal produkter på det danske
marked.
Vi mener, at der bør reguleres og indføres lovgivning på de områder, hvor man er i stand til at opnå størst
effekt. Mikroplast udgør ifølge Miljøstyrelsen i Danmark 0,1 % af de samlede udledninger af mikroplast fra
landjorden til miljøet. Derimod er hovedkilderne til mikroplast i Danmark bildæk, maling, sko, vejstriber og
tøj. De danske tal understøtter en lignende kortlægning af kilder til mikroplast foretaget af det norske
Miljødirektoratet i 2015. Et forbud mod mikroplast i kosmetik, vil derfor være en kortsigtet løsning og
udtryk for signalpolitik, som ikke tager strækkeligt fat om problemets rod og reducerer plastaffald i
naturen. Derfor opfordrer vi til, at man fra politisk hold også retter fokus mod andre kilder til mikroplast, så
også de brancher, der især bidrager til udledninger, kan være med til at tage et ansvar for et plastfrit miljø.
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