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Beslut angående omprövning av användningsvillkor för
biocidprodukten SANYTOL FRESH
1. Beslut
Kemikalieinspektionen beslutar om ändring av produktgodkännandet för
nedanstående biocidprodukt. Ändringen gäller två handelsnamn. Övriga villkor är
oförändrade. De beslutade villkoren för godkännandet av biocidprodukten framgår
av bilagan.
Produktnamn
Regnr
Ändring av godkännandet
gäller fr o m
Handelsnamn som utgår

Handelsnamn som ersätter
de utgående namnen

Sanytol Fresh
5611
2020-07-08
SANYTOL UNIVERSAL DESINFEKTIONSMEDEL
Frisk luft FRESH
SANYTOL DESINFEKTIONSMEDEL Frisk luft
FRESH
SANYTOL UNIVERSAL DESINFEKTIONSMEDEL
GRAND FRESH

Mall-id: MAP-0037, 2013-06-05

SANYTOL DESINFEKTIONSMEDEL GRAND
FRESH
2. Beskrivning av ärendet
Ansökan om produktgodkännande för Sanytol Fresh utvärderades enligt förfarandet
om ömsesidigt erkännande, artikel 34 i förordning (EU) nr 528/2012 (EU:s
biocidförordning) 1, med Frankrike som utvärderande referensmedlemsstat.
Biocidprodukten godkändes av Kemikalieinspektionen den 10 juni 2020.
Den 16 juni 2020 kontaktade Kemikalieinspektionen innehavaren och påpekade att
två av de registrerade handelsnamnen kan föranleda att produkten felanvänds och
namnen anses därför olämpliga. Innehavaren återkom den 18 juni 2020 med förslag
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på
marknaden och användning av biocidprodukter.
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på andra namn som Kemikalieinspektionen inte anser är olämpliga.
Kemikalieinspektionen ändrar därför beslutet i enlighet med innehavarens förslag.
Villkoren för produkten framgår av bilagan.
3. Skäl
Enligt 37 § förvaltningslagen (2017:900) får Kemikalieinspektionen ändra ett beslut
om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya
omständigheter eller av någon annan anledning. Kemikalieinspektionen bedömer
också att ändringen inte är till innehavarens nackdel.
4. Hur man överklagar
Detta beslut får överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett
skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet.

Bilagor:
•

SPC (Sammanfattning av biocidproduktens egenskaper)

Courtesy translation
The Swedish Chemicals Agency has amended the conditions of the authorisation of
the product Sanytol Fresh with registration number 5611. Two trade names have
been changed. No other conditions have been changed by this decision.
The terms and conditions of the authorisation are found in Annex 1 (“bilaga 1”).
This decision can be appealed against at the Land and Environment Court, Nacka
District Court. A written appeal to the Court shall be submitted to the Swedish
Chemicals Agency within three weeks from the date when the complainant took part
of the decision.
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