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Yttrande över Promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i
kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket välkomnar ett nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska
produkter som är avsedda att sköljas av, trots begränsade effekter på Sveriges
totala utsläpp av mikroplaster till havet.
Naturvårdsverket anser att det föreslagna förbudet sänder en tydlig signal till
företag och konsumenter om att användning av produkter som innehåller
mikroplaster innebär riskerförmiljön. Mot bakgrund av Naturvårdsverkets
bredare regeringsuppdrag om mikroplaster har det föreslagna förbudet därför ett
värde, och bör ses som ett led i att verkaförreducerade utsläpp av mikroplaster i
Sverige.
Naturvårdsverket vill också framhålla följande avseende:
Definition av plast (s.4-5).
Naturvårdsverket är positiv till att innebörden av ""plasf' i det nu föreslagna
förbudet överensstämmer med den innebörd ordet har i forordningen
(2016:1041) om plastbärkassar. Överensstämmande definitioner underlätta dels
tor de aktörer som berörs av de olika lagstiftningarna, dels vid handläggning och
vägledning.
Undantag från förbudet (s. 6).
Avloppsreningsverk är utformadeföratt rena avloppsvatten från kväve, fosfor
och biologiskt material och inteföratt ta hand om mikrokorn av plast eller andra
ämnen och material som tillförs avloppet. Naturvårdsverket anser därför att det
är viktigt att det verkligen går att visa att de produkter som beviljas dispens kan
brytas ner ftillständigt. och att det fmns tester som går att visa att så är fallet.
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NATURVÄRDSVERKET

Givet att en prövning av dispensärenden görs och tillräcklig nedbr>lbarhet
bedöms från fall till fall. tillstyrker Naturvårdsverket det föreslagna
dispensförfarandet. Vi vill också framhålla att bedömningen även bör innehålla
en kontroll av att slammet inte förorenas med mikrokorn eller oönskade
nedbrytningsprodukter.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson,föredragande,enhetscheferna Gunilla Sallhed och Linda Gårdstam.

Bjöm RisingeiV

Martin Eriksson
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