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Høring vedrørende bekendtgørelse om forbud mod import og salg af  
kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast  
 
Hermed følger Dansk Erhvervs kommentarer til Miljø- og Fødevarestyrelsens høringsudkast til 

bekendtgørelse om forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter solgt på det danske marked.  

 

Dansk Erhvervs kommentarer til denne høring bygger videre på kommentarer, som vi afgav til 

høringen af samme bekendtgørelse den 7. maj 2019. 

 

Generelle bemærkninger 

Formålet med bekendtgørelsen er at forhindre udledning af mikroplast til miljøet i forbindelse 

med brug af visse kosmetiske produkter. Dansk Erhverv er enig i, at der er brug for en effektiv re-

gulering, der kan begrænse udledning af mikroplast til miljøet. Men en dansk bekendtgørelse 

forud for EU´s lovgivning på samme område giver ingen mening.  

 

Danmark bør helt afstå at lave national regulering af mikroplast til kosmetikprodukter, da EU-

Kommissionen allerede er i gang med at udvikle en målrettet regulering på samme område, hvor 

REACH-forordningen skal fastsætte regler for at begrænse brug af tilsat mikroplast i kosmetik og 

andre produkter på europæisk plan. Bekendtgørelsen får derfor en kort levetid, men vil alligevel 

nå at skade danske detailvirksomheder alvorligt, når den rammer med voldsomme administrative 

byrder og tab af omsætning.  

 

Som Dansk Erhverv fremførte i sine høringssvar i maj 2019, er det helt uforståeligt og stærkt kon-

kurrenceforvridende med en bekendtgørelse, der fritager produkter indført af private borgere, når 

de købes via e-handel fra udlandet eller ved grænsen. Dansk Erhverv har forståelse for, at det kan 

være svært at håndhæve e-handel, men ligefrem fritage e-handel og på den måde flytte salget til 

udenlandske e-handelsbutikker og til grænsehandlen giver ingen mening, hverken ud fra miljø- 

og beskyttelseshensyn eller økonomiske hensyn. Producenter og distributører, der ikke har fået 

udfaset mikroplast, kan nu med loven i hånden og med øget konkurrenceevne overfor det fysiske 

butikssalg nu sælge frit på udenlandske hjemmesider og ved grænsen. Dansk Erhverv vil følge 
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udviklingen nøje for at følger, hvordan den danske bekendtgørelse presser salget af kosmetikpro-

dukter over på e-handel fra udlandet. 

 

Det er stærkt skadeligt, at bekendtgørelsen indfører salgstop fra 1. juli 2020, og at alle omfattede 

varer skal være fjernet fra hylderne til datoen. Det er stærkt skadeligt for detailhandlen, fordi bu-

tikker har ingen mulighed for at finde frem til de produkter, der er omfattet og dermed opfylde de 

nye regler. Dels giver deklarationer på etiketter ingen sporbarhed, når identifikationen for mikro-

plast, PE (Polyethylen), også angiver andre tilsætninger og funktioner, der ikke er omfattet be-

kendtgørelsen. Og så er det et faktum, at der vil være omfattede kosmetikprodukter på hylderne 

og på lagre på ikrafttrædelsen, fordi de har lang holdbarhedstid og vil komme fra mange forskel-

lige produktionsbatch. Den Europæiske Kosmetikindustri har aftalt at udfase tilsat mikroplast og 

er stort set kommet i mål. Det er en fantastisk god indsats for miljøet, som Dansk Erhverv bakker 

op omkring. Men det er også et faktum, at der er leverandører af omfattede produkter, der ikke er 

en del af kosmetikindustriens aftale, og som derfor stadig leverer produkter med omfattet mikro-

plast til det danske marked, internationalt og til salg på internettet. Dette medvirker til, at der vil 

være en del omfattede produkter på danske butikshylder også efter 1. juli 2020 uden sporbarhed 

og mulighed for at fjerne dem fra hylderne. Miljø- og Fødevareministeriet bør som det mindste 

sikre, at detailhandlen får lov at sælge ud af de omfattede produkter, som er modtaget før den 1. 

juli 202o. 

 

Dansk Erhverv anbefaler Miljø- og Fødevareministeriet at indkalde hurtigt til et møde med detail-

handlen for at få forklaring på og forståelse af, hvorfor bekendtgørelsen ikke kan håndteres af 

handlen. Det vil synliggøre over for Miljø- og Fødevareministeriet forskellen ved at være detail-

handelsvirksomhed og producent. Producenter kan stoppe med at tilsætte mikroplast efter den 1. 

juli 2020, mens detailhandlen har modtaget produkterne år forinden og opbygget dem på lagre og 

på butikshylderne. Det er stærkt skadeligt for detailhandlens omsætning og forretningsdrift, når 

Miljø og Fødevareministeriet ikke sondrer sin lovgivning mellem producenter og detailmarkedet.  

 

Dansk Erhverv var af den opfattelse, at ministeriet i forbindelse med sidste års anprisningssag, 

hvor ”fri for” claims på kosmetik blev forbudt havde forstået, at lovgivning der indfører et straks 

salgstop, udfordrer en detailbutik. Miljø og Fødevareministeriet tillod her, at detailhandlen fik lov 

at sælge ud for at undgå en kæmpe miljøbelastning og omsætningstab fra kasserede produkter. 

Nu står detailhandlen over for samme problemstilling med risiko for at påføre en kæmpe miljøbe-

lastning og omsætningstab fra kasserede produkter blot fordi Danmark indføre en bekendtgørelse 

1 år eller 2 før EU.  

 

Dansk Erhverv uddyber meget gerne ovenstående – og opfordrer, som ovenfor nævnt, Miljø- 

og Fødevareministeriet til at indkalde til et møde om sagen snarest. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Zeuthen 

Miljøpolitisk chef 

 

 


