
Tillverkar du ozon? Vi kan lotsa dig rätt och se till att du följer 
EUs regelverk REACH och BPR.

REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) is the European Regulation on Registration, 
Evaluation,  Authorization and Restriction of Chemicals. The main aims of REACH are to 
ensure a high level of protection for human health and the environment, including the 
promotion of alternative test methods, as well as the free circulation of substances on 
the internal market and the enhancement of competitiveness and innovation.

BPR, The Biocidal Products Regulation (Regulation (EU) 528/2012) concerns the placing 
on the market and use of biocidal products, which are used to protect humans, animals, 
materials or articles against harmful organisms like pests or bacteria, by the action of 
the active substances contained in the biocidal product. This regulation aims to improve 
the functioning of the biocidal products market in the EU, while ensuring a high level of 
protection for humans and the environment.

Som utvecklare och tillverkare av ozonsystem har vi stor 
erfarenhet av EUs regleringar. Regleringarna berör:
1. Företag som tillverkar utrustning avsedd för att producera 
ozon. 
2. Företag som gör ozonproducerande utrustning tillgänglig för 
marknaden.
3. Företag som producerar ozon för användning i verksamheten.

Här kommer en kort handledning och sammanfattning av EUs 
regelverk REACH och BPR. 

Om du producerar ozon som inte ska användas som biocid* 
och producerar mindre än ett ton per år, behöver du inte göra 
någonting.

Om du producerar ozon som inte ska användas som biocid och 
producerar mer än ett ton per år behöver du skaffa ett ”letter of 
access” till REACH-dossiern för ozon.

Om du producerar ozon för att använda som en biocid behöver 
du göra tre saker.

1. Kontrollera att din användning av ozon överensstämmer
med en produkttyp där ozon är registrerat.
2. Kontrollera att företaget du köper ditt ozonsystem av har 
tillgång till en aktiv substans-dossier. 
3. Kontrollera att ditt ozonsystem är produktregistrerat i BPR.

Vi kan hjälpa dig hantera de här processerna och se till att de 
flyter så smidigt som möjligt. Om du har frågor eller vill ha mer 
information är du välkommen att kontakta oss. 

Telefon: +46 8 714 07 00
E-post: compliance@ozonetech.com

*ämnen som kan döda levande organismer

EUs kemikalielagstiftning

Nu är skyddet 
för hälsa och miljö 
ännu starkare
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