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Fler steg för att minska plast och mikroplaster i haven 

Plasten i haven är ett av de största globala miljöproblemen. För att 

angripa både källorna och effekterna av problemet har regeringen i 

dag beslutat dels om ett förbud att använda mikroplast i vissa 

kosmetiska produkter, dels om ett bidrag till de kommuner som vill 

städa bort plast från Sveriges havsstränder. 

Plastskräp och mikroplaster finns i alla vatten, över hela jordklotet. Utan 

åtgärder kan det finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Forskare har 

upptäckt mikroplaster i svenska blåmusslor, havskräftor, torsk, koljor och 

räkor.  

Regeringen har i dag beslutat att förbjuda kosmetiska produkter som sköljs 

av eller spottas ut och som samtidigt innehåller plastpartiklar med en 

rengörande, skrubbande eller polerande funktion. Förbudet omfattar 

exempelvis tandkräm, kroppsscrub, ansiktspeeling, duschtvål, schampo och 

balsam med tillsatta mikoplaster. 

Produkter som bara består av naturliga polymerer, långa molekyler som inte 

har bildats på syntetisk väg, och som inte har modifierats kemiskt undantas 

från förbudet. Riskorn och kokosnötskal är exempel på ingredienser som har 

en skrubbande funktion och som är skonsammare mot miljön.  

– Det är helt onödigt att tillsätta mikroplast i avsköljbar kosmetika. 

Visserligen är det långt ifrån den största källan till plast i havet, men det är en 

Lågt hängande frukt och förbudet är ett nödvändigt steg mot att minska 

mikroplasterna i våra vatten, säger miljöminister Karolina Skog. 
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Förbudet gäller från den 1 juli 2018. Produkter som köpts in i lager innan 

förbudet börjar gälla får fortsätta att säljas i butik fram till den 1 januari 2019. 

Kemikalieinspektionen får ansvaret för tillsynen av tillverkar- och 

importörsledet och kommunerna får ansvaret för tillsynen av distributörer 

och återförsäljare. 

Stöd för strandstädning till kommuner 

Mycket av den plast som finns i haven spolas upp på våra stränder till följd 

av havsströmmar. I delar av Sverige är detta ett stort problem som drabbar 

exempelvis friluftsliv och turism. Regeringen har i dag beslutat om ett stöd 

för de kommuner som vill städa bort plastavfall från sina havsstränder. 

Satsningen annonserades i budgetpropositionen för 2018 och omfattar 17 

miljoner kronor per år under perioden 2018-2020.  

Från den 1 mars 2018 kan kommuner – enskilt eller tillsammans – ansöka 

om bidraget hos Naturvårdsverket och få hjälp med upp till 90 procent av 

kostnaderna.  
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