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Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Beslut om anstånd för utfasning av växtskyddsmedlet Imprid
Skog
1
Beslut
Kemikalieinspektionen beslutar att förlänga anståndsperioden för överlåtelse av
Imprid Skog med registreringsnummer 5139, enligt nedan.
Får överlåtas av innehavaren t.o.m.

2020-03-31

Får överlåtas av andra än innehavaren t.o.m.

2020-03-31

2
Beskrivning av ärendet
Kemikalieinspektionen avslog ansökan om förnyat produktgodkännande 24 maj 2019
och beviljade anstånd för överlåtelse, användning och bortskaffande av produkten.
Beslutet om avslag överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Dom i målet meddelades 11 november 2019.
Vi har överklagat mark- och miljödomstolens dom till Mark och miljööverdomstolen.
3
Skäl
I väntan på att frågan prövas av Mark och miljööverdomstolen bedömer
Kemikalieinspektionen att det finns skäl att förlänga anståndsperioden för överlåtelse
av produkten.

Mall-id: MAP-0096, 2019-06-18

4
Upplysningar
Notera att om ni någon gång under ett kalenderår har innehaft ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel ska ni lämna mängduppgifter till
Kemikalieinspektionen. Detta i enlighet med 2 kap. 4 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Lämna uppgifterna till
Kemikalieinspektionen senast den 28 februari året efter det kalenderår som uppgiften
avser. Detaljerade krav för när ni ska lämna in uppgifterna till oss framgår av 2 kap. 6
§ (KIFS 2008:3).
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5
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.
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