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Förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika, M2016/00121/Ke 

Läkemedelsverket har inga synpunkter på det föreslagna förbudet och delar uppfatt-

ningen om var tillsynsansvaret ska ligga.  

Läkemedelsverket noterar emellertid att med uttrycket ”sköljs av” avses enligt X § 

fjärde stycket ”avsedd att avlägsnas”. Eftersom kosmetiska produkter kan avlägsnas på 

andra sätt än genom sköljning riskerar definitionen att leda till oklarheter om vilka 

slags produkter som omfattas av förbudet i Y §. Om det bara är när produkterna av-

lägsnas genom sköljning som mikroplastkornen hamnar i naturen borde uttrycket ”av-

sedd att avlägsnas” i X § fjärde stycket ändras eller tas bort. 

Läkemedelsverket noterar också att det är oklart om tandkräm omfattas av förbudet i 

Y §. Det av två skäl: Dels finns det rekommendationer om att man inte bör skölja 

munnen efter tandborstningen och det går således att ifrågasätta att tandkräm sköljs av 

eller är avsedd att avlägsnas. Dels torde tandkräm inte anses användas på vare sig hud, 

hår eller slemhinnor och således inte omfattas av definitionen i X § fjärde stycket (jfr 

definitionen av kosmetisk produkt i artikel 2.1 a i kosmetikaförordningen, där tänder 

nämns som ett slags motsats till slemhinnor i munhålan). I den amerikanska lagen har 

det däremot förtydligats att tandkräm omfattas: ”(B) the term ’rinse-off cosmetic’ in-

cludes toothpaste.”. Om avsikten är att tandkräm ska omfattas av förbudet i Sverige 

bör det framgå tydligt av definitionerna eller genom en uttrycklig upplysning som i 

den amerikanska lagen. 

Chefsjuristen Joakim Brandberg har beslutat i detta ärende. Verksjuristen Martin 

Carlsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredaren 

Tomas Byström deltagit. 
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