Ansökan och bedömning
För att ansöka om godkännande enligt Bra Kemråd skickar du in en ansökningsblankett inklusive
bilagor. Vilka bilagor som behövs framgår av blanketten.
Ansökan inklusive bilagor skickas till brakemrad@goodpoint.se. För information kontakta Anna
Persson, Goodpoint, telefon 046-16 03 84.
Kostnader
Följande kostnader gäller under förutsättning att fullständigt underlag lämnas in från början:
Ansökan för ny produkt eller produkt med tidigare godkännande men som har förändrats till
innehållet kostar 5 500 kronor.
Ansökan för en produkt som har användning i flera olika produktgrupper kostar 2 000 kronor för
varje extra produktgrupp för vilken den ska godkännas.
Produkter som ansöker under flera olika namn kostar utöver första ansökningsavgiften ytterligare 1
000 kronor per registrering. Observera att ansökningarna för produkterna måste komma in inom max
två månader efter varandra för att inte den andra ska räknas som en ny bedömning.
Ombedömning av helt oförändrad tidigare godkänd produkt kostar 4 500 kronor. För att räknas som
en ombedömning krävs att ansökan kommer in innan det förra godkännandet går ut. OBS! Kravet på
komplett underlag gäller.
Bedömning
Bedömningen sker mot gällande krav och kriterier. Bedömningen utförs av Goodpoint AB. Svar på
bedömningen kommer att lämnas inom fyra till sex veckor från det att fullständigt underlag kommit
till Goodpoint AB. Allt inskickat material behandlas konfidentiellt.
Godkända produkter
Godkända produkter presenteras på webbplatsen för Bra Kemråd. Ett godkännande varar i tre år. LRF
Mjölk förbehåller sig rätten att säga upp ett godkännande vid extraordinära omständigheter såsom
nya uppgifter om ingående ämnen till exempel cancerrisk, akut miljöfarlig med mera.
Behöver du hjälp?
Tillverkare och leverantörer som har frågor, vill diskutera underlaget eller behöver annan hjälp kan
kontakta Goodpoint AB. Detta kostar 1 365 kronor per timme.
Bristfälligt bedömningsunderlag
Utan komplett ifylld och inskickad ansökningsblankett och funktionsdeklaration kan en bedömning
inte göras. En ofullständigt ifylld ansökan och avsaknad av något av de ytterligare underlag som
framgår ovan leder till att bedömningen fördyras. Det kostar 1 365 kronor per timme nedlagd
arbetstid. Om något saknas i underlaget blir du kontaktad.

