
Bekendtgørelse om forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter, som
afrenses1)

I medfør af § 8, stk. 1, § 30, stk. 1, § 31, stk. 1, § 45, stk.
1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse
nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på kosmeti‐
ske produkter, som afrenses.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Kosmetiske produkter: Ethvert stof eller enhver blan‐

ding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af
det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår og
anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) el‐
ler med tænderne og mundens slimhinder, udelukkende
eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfu‐
mere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem,
holde dem i god stand eller korrigere kropslugt.

2) Kosmetisk produkt, som afrenses: Et kosmetisk pro‐
dukt, som er beregnet til at blive fjernet efter anvendel‐
se på hud, hår eller slimhinder.

3) Mikroplast: Plastik i fast form, som er mindre end eller
lig med 5 mm i alle dimensioner, og som er uopløseligt
i vand,

4) Plastik: Et syntetisk polymert stof, der kan støbes, eks‐
truderes eller fysisk manipuleres til forskellige faste
former, og som bevarer sin endelige fremstillede form
under brug i sine tilsigtede anvendelser.

Kapitel 2
Forbud mod import, eksport og salg

§ 3. Import og salg af kosmetiske produkter, som afren‐
ses, og som indeholder mikroplast, er forbudt, jf. dog stk. 3
og 4.

Stk. 2. Eksport af kosmetiske produkter, som afrenses, og
som indeholder mikroplast, er forbudt.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 og 2 gælder ikke for transitgods.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 og 2 omfatter ikke kosmetiske
produkter, som afrenses, og som indeholder mikroplast, når
de importeres eller eksporteres af private til egen, ikke-er‐
hvervsmæssige brug.

Stk. 5. Bekendtgørelsen viger for strengere regulering,
herunder EU-regulering.

Kapitel 3
Kontrol, dispensation og klageadgang

§ 4. Miljøstyrelsen fører tilsyn og kontrol med overhol‐
delse af reglerne i denne bekendtgørelse, efter lovens be‐
stemmelser herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade,
at § 3, stk. 1 og 2, fraviges. Miljøstyrelsen kan stille vilkår
for tilladelsen.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til an‐
den administrativ myndighed.

Kapitel 4
Straf og ikrafttrædelse

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov‐
givning, straffes med bøde den, der
1) overtræder forbud mod import og salg i § 3, stk. 1
2) forbud mod eksport i § 3, stk.2, eller
3) tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 4,

stk. 2.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis

overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsom‐
hed, og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller frem‐

kaldt fare derfor
2) voldt skade på miljøet eller fare derfor eller
3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder be‐

sparelser, for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso‐

ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535
(informationsproceduredirektivet).
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§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2020.
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