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1. Forord 

Formålet med denne vejledning er at oplyse om reglerne i forbindelse med besiddelse, fremstilling, 

anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale.  

Grundlaget for vejledningen findes i: 

 Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (LOV nr. 474 af 

17/06/2008) 

 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (BEK 

nr. 981 af 15/10/2009) 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale (BEK nr. 709 af 22/06/2014) 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale (BEK nr. 946 af 14/08/2015) 

 

2. Indledning 

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er statslig myndighed for biosikring i Danmark.  

CBB varetager opgaver i forbindelse med kontrol og sikring af farlige biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale med mulighed for dobbelt anvendelse, dvs. de kan anvendes både til legitime og offensive 

formål. Virksomheder, laboratorier, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at arbejde med stoffer, 

materialer eller teknologi med dobbelt anvendelsesmulighed, skal søge om tilladelse hertil hos CBB.  

Ud over at vejlede virksomheder i biosikring med henblik på at opfylde de fastsatte betingelser for tilladelse, 

så fører CBB også tilsyn med, at reglerne i henhold til biosikringslovgivningen overholdes. CBB er en 

tilsynsmyndighed og gennemfører en række tilsyn om året. CBB varsler normalt tilsyn 14 dage i forvejen, men 

CBB kan også komme uanmeldt på tilsyn. 

 

CBB opretholder et døgnbemandet beredskab til at sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret 

udslip af farlige biologiske stoffer. CBB skal straks underrettes ved mistanke om tilstedeværelse, fund, 

misbrug, bortkomst, tyveri samt udslip af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret 

materiale omfattet af bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. CBB kan kontaktes på 

telefon 32 68 81 27 (døgnvagt).   

 

3. Lovgivning 
 

Biologiske våben er forbudt i følge en række internationale konventioner og resolutioner, og alle lande er 

forpligtet til at imødegå spredning af biologiske våben. 

Danmark har underskrevet FN-konventionen om biologiske våben, the Biological and Toxin Weapons 

Convention (BTWC). BTWC trådte i kraft i 1975 og konventionen forbyder stater at udvikle, producere og 

oplagre biologiske våben m.v. 
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I 2004 vedtog FN Sikkerhedsrådsresolution 1540, som forpligter alle stater til at indføre og håndhæve regler, 

der skal forhindre, at ikke-statslige aktører får adgang til kritiske komponenter eller teknologi, der kan 

anvendes til masseødelæggelsesvåben – herunder biologiske våben. 

På baggrund af Danmarks internationale forpligtelser vedtog Folketinget ”Lov om sikring af visse biologiske 

stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale” (LOV nr. 474 af 17/06/2008) og ”Bekendtgørelse om sikring 

af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale” (BEK nr. 981 af 15/10/2009). Dansk 

biosikringslovgivning fastlægger rammerne for CBB’s beføjelser som statslig myndighed på 

biosikringsområdet. 

I denne vejledning vil ”Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret 

materiale” (BEK nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer) blive betegnet som ”bekendtgørelsen”.  

 

Anvendelsesområde  

Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 indeholder en liste over kontrolbelagte biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale. Der er foretaget ændringer til Bilag 1 i 2014 og 2015, og den 

gældende liste over kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale findes i 

”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale” (BEK nr. 946 af 14/08/2015).    

Grunden til, at de i Bilag 1 anførte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale er 

kontrolbelagte skyldes, at de kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag mod mennesker og dermed 

vil kunne udgøre en fare for den offentlige sikkerhed.    

  

Tilladelse  

Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale kan kun ske efter tilladelse, jf. § 4 i bekendtgørelsen.  

Tilladelsen skal være givet af CBB, før anskaffelse og/eller arbejdet med de kontrolbelagte biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale må påbegyndes. Rent praktisk foregår dette ved, at en 

ansøgningsblanket indsendes til CBB (link til Ansøgningsblanket).  Ansøgningsblanketten skal være udfyldt og 

underskrevet af den ansvarlige leder.1 

 

Tilladelsen kan kun meddeles til virksomheder, som har et legitimt formål med at opnå tilladelse til at arbejde 

med de kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, jf. § 6 i bekendtgørelsen.  

 

Virksomheder skal søge CBB om tilladelse i forbindelse med én eller flere anvendelsesområder:  

 

                                                           
1 Med ”den ansvarlige leder” menes en fysisk person, der er tegningsberettiget til at indgå bindende aftaler og træffe 
afgørelser på vegne af virksomheden 
 

http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/ansogningsblanket.pdf
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 Tilladelse til besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer 

(herunder toksiner under grænsemængderne), fremføringsmidler og relateret materiale 

 

 Tilladelse til diagnostisk udredning2 

 

Af den skriftlige tilladelse vil det fremgå, hvilke biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og 

toksiner under grænsemængderne, der er omfattet af tilladelsen. 

Tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og 

toksiner under grænsemængderne gives for en afgrænset periode på max 5 år. Tilladelse til diagnostisk 

udredning kan gives for en tidsubegrænset periode.  

Virksomheder (f.eks. Kliniske Mikrobiologiske Afdelinger), som har tilladelse til at udføre diagnostisk 

udredning, skal ved fund af kontrolbelagte biologiske stoffer bortskaffe disse senest 14 dage efter endt 

udredning, medmindre der indhentes tilladelse til besiddelse af det specifikke biologiske stof hos CBB, jf. § 7, 

stk. 3 i bekendtgørelsen.  

På tilladelsen henvises til den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige person og evt. sekundære 

sikringsansvarlige personer med navns nævnelse. Tilladelsen er personlig, dvs. at tilladelsen er gældende, så 

længe den ansvarlige leder eller de sikringsansvarlige personer er ansat på virksomheden. Såfremt den 

ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige person eller de sekundære sikringsansvarlige personer 

forlader virksomheden, er det den person, som er ansvarlig for virksomheden, der skal sørge for, at navnet 

på den nye ansvarlige leder eller navnet på den nye sikringsansvarlige person meddeles CBB i god tid før 

skiftet. Ellers vil tilladelsen være ugyldig. 

Ved ændringer i virksomhedens aktiviteter, som har betydning for opnåelse af tilladelse fx udskiftning af den 

ansvarlige leder eller de sikringsansvarlige personer, skal disse meddeles CBB på en ændringsblanket, før 

ændringerne træder i kraft (link til Ændringsblanket). F.eks. kan en virksomhed ved indsendelse af en 

ændringsblanket søge om at få tilladelse til besiddelse af flere kontrolbelagte biologiske stoffer ud over dem, 

som virksomheden aktuelt har tilladelse til.     

 

Forhandlere af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner under 

grænsemængderne med lager i Danmark skal have en tilladelse fra CBB, da disse virksomheder er i fysisk 

besiddelse af kontrolbelagte materialer.  

Forhandlere af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner under 

grænsemængderne uden lager i Danmark skal ikke have en tilladelse fra CBB, men forhandlere uden lager i 

Danmark skal dog udfylde og indsende en ansøgningsblanket samt en sårbarhedsvurdering og sikringsplan til 

CBB. Forhandlere, som udelukkende forhandler toksiner under grænsemængderne, skal ikke udfylde en 

sårbarhedsvurdering og sikringsplan.   

 

                                                           
2 ”Diagnostisk udredning” defineres som en analyse, der kan medføre isolation af kontrolbelagte biologiske stoffer, 
der er omfattet ”Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale” (BEK 
nr. 981 af 15/10/2009)   

http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/aendringssblanket.pdf
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Uddannelse af sikringsansvarlig 

For at opnå en tilladelse fra CBB er det et krav, at virksomheden udpeger én eller flere sikringsansvarlige 

personer, jf. § 11 i bekendtgørelsen. De sikringsansvarlige personer skal være ansat i virksomheden.  

 

Den primære sikringsansvarlige person og evt. sekundære sikringsansvarlige personer skal deltage i CBB’s 

kursus for kommende sikringsansvarlige, og deltagelsen skal efterfølgende godkendes af CBB. Kurset tilbydes 

vederlagsfrit af CBB 3-4 gange om året. Tilmelding til kurset foregår via CBB’s kursusportal: (Link til CBB's 

kursusportal). Efter kursusdeltagelse og godkendelse sendes meddelelse herom til den ansvarlige leder i 

virksomheden. For at kunne opnå godkendelse af CBB kræves det, at den sikringsansvarlige person har en 

relevant faglig baggrund, samt at vedkommende viser forståelse for biosikringsområdet. CBB bedømmer 

kandidater til posten som sikringsansvarlige personer ud fra et samlet skøn, hvor bl.a. indhentelse af 

straffeattest indgår. Straffeattesten skal gå 10 år tilbage i tiden. CBB kan i den forbindelse kræve en 

straffeattest eller lignende fra udlandet, hvis den sikringsansvarlige person har boet mindre end 10 år i 

Danmark.  

 

Den primære sikringsansvarlige person er ansvarlig for at:  

 deltage i CBB’s kursus for kommende sikringsansvarlige 

 

 forestå kommunikationen med CBB 

 

 medvirke til at opbygge en god sikringskultur på virksomheden 

 

 undervise relevante medarbejdere i virksomheden i biosikring  

 

 sørge for, at virksomhedens lagerliste ajourføres mindst én gang i hvert kvartal (forbrugsvarer3 og 

toksiner under grænsemængderne er undtaget) 

 

 indsende årlig indberetning af lagerstatus til CBB pr. 1 marts (forbrugsvarer og toksiner under 

grænsemængderne er undtaget) 

 

 inddele relevante personer i virksomheden i personkategorier (gælder kun for virksomheder med 

tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer)  

 

 være til stede ved tilsynsbesøg 

 

 holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv.  

 

CBB kan inddrage en tilladelse til en virksomhed, hvis den sikringsansvarlige person ikke lever op til de stillede 

krav.  

                                                           
3 Forbrugsvarer omfatter fermentorposer, filterkassetter o.lign. til engangsbrug eller flergangsbrug 

https://booking.biosikring.dk/
https://booking.biosikring.dk/
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Den primære sikringsansvarlige person har det daglige ansvar for biosikring i virksomheden. Den primære 

sikringsansvarlige person har en væsentlig opgave i forhold til at opbygge en god sikringskultur på 

virksomheden. Gennem undervisning af relevante medarbejdere i biosikring kan den primære 

sikringsansvarlige person bidrage til at skabe en bevidsthed om biosikring og en forståelse for kravene hertil.  

Hvis virksomheden har tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, så skal den primære 

sikringsansvarlige person inddele personer, som skal have adgang til disse biologiske agenser, i 

personkategorier. CBB har udarbejdet en blanket til dette formål (link til Personliste). Uvedkommende må 

aldrig have uledsaget adgang til kontrolbelagte biologiske stoffer eller rum, hvori kontrolbelagte biologiske 

stoffer befinder sig. CBB’s krav i forbindelse med adgang til kontrolbelagte biologiske stoffer fremgår af 

dokumentet ” De 4 personkategorier”.      

Hvis den primære sikringsansvarlige person forlader virksomheden, skal der udpeges en ny sikringsansvarlig 

person.  

 

Sårbarhedsvurdering og sikringsplan  

Ved ansøgning om tilladelse skal virksomheden både udfærdige en ansøgningsblanket samt en 

sårbarhedsvurdering og sikringsplan, som indgår i vurderingen af ansøgning om tilladelse, jf. § 17 i 

bekendtgørelsen. Sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen skal udfærdiges på en særlig blanket, som er 

tilgængelig på CBB’s hjemmeside under ”login for sikringsansvarlige” eller kan fås ved at rette henvendelse 

til CBB.  

Der findes to versioner af sårbarhedsvurdering og sikringsplanen, henholdsvis en udvidet og en forenklet 

version.  Virksomheder, der ønsker tilladelse til diagnostisk udredning og/eller besiddelse af kontrolbelagte 

biologiske stoffer, skal udfylde og indsende en ansøgningsblanket samt en udvidet sårbarhedsvurdering og 

sikringsplan til CBB. Virksomheder, der ønsker tilladelse til besiddelse af relaterede materialer, samt 

forhandlere med lager i Danmark og forhandlere uden lager i Danmark skal indsende en ansøgningsblanket 

samt en forenklet sårbarhedsvurdering og sikringsplan til CBB.    

Virksomheder, der ønsker tilladelse til besiddelse af toksiner under grænsemængderne er undtaget fra kravet 

om at indsende sårbarhedsvurdering og sikringsplan til CBB.    

 

 Sårbarhedsvurdering: Identifikation af trusler og sikkerhedsmæssige svagheder i forbindelse med 

besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg, transport, overdragelse og bortskaffelse 

af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 

 

 Sikringsplan: Plan for foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes for at forebygge, opdage 

og reagere på tyveri eller misbrug af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret 

materiale   

 

Sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen anvendes til at vurdere, om de foranstaltninger og forholdsregler, 

som virksomheden eventuelt allerede har truffet, er tilstrækkelige, eller om virksomheden skal iværksætte 

yderligere procedurer og tiltag for at forebygge tyveri eller misbrug af kontrolbelagte biologiske stoffer.  

http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Personliste.pdf
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Den fysiske sikring af virksomheden dækker bl.a. over virksomhedens installering af alarmer, låse, døre, 

elektronisk overvågning osv. CBB’s krav til bl.a. fysisk sikring fremgår af dokumenterne ”Sikringstrin 

Standard”, ”Sikringstrin Udvidet” og ”Sikringstrin Ekstra”, som er tilgængelig på CBB’s hjemmeside under 

”login for sikringsansvarlige”. Virksomheder inddeles i sikringstrin ud fra en kombination af farlighed af agens 

og hvor mange personer, der har adgang til agens.  

Hvis en virksomhed søger om tilladelse til at opbevare kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler 

og relateret materiale på to forskellige lokaliteter, så skal der udfyldes en sårbarhedsvurdering og sikringsplan 

for hver lokalitet.  

Som udgangspunkt er det kun kontrolbelagte biologiske stoffer, der skal fysisk sikres mod tyveri og misbrug. 

Kontrolbelagte relaterede materialer og toksiner under grænsemængderne er normalt undtaget reglerne om 

fysisk sikring. CBB kan stille krav om fysisk sikring, hvis materialerne har et stort misbrugspotentiale. 

Virksomheder, der har tilladelse til besiddelse af relateret materiale, heriblandt forhandlere af relateret 

materiale med lager i Danmark, skal dog følge de øvrige regler for biosikring, f.eks. udpegning af en 

sikringsansvarlig person, kvartalvis ajourføring af lagerstatus, årlig indberetning af lagerstatus etc.  

Sikringsplanen skal løbende vedligeholdes, jf. § 17, stk. 3 i bekendtgørelsen.  

 

Biosikringsmappen  

Virksomheden skal sikre følsomme oplysninger vedrørende biosikring. Det kan være en god idé at opbevare 

alle dokumenter vedrørende biosikring i biosikringsmappen, som bl.a. indeholder virksomhedens tilladelse. 

CBB udleverer biosikringsmappen til deltagerne på kursus for kommende sikringsansvarlige. Virksomheden 

har pligt til at holde biosikringsmappen opdateret, og CBB skal til enhver tid have adgang til mappen. 

 

Det er den primære sikringsansvarlige persons ansvar at sikre, at det kun er relevante personer, der har 

adgang til biosikringsmappen og dens indhold i original eller kopieret form, og at materialet er sikret mod 

tyveri, misbrug og bortkomst.  

 

Virksomheder, som har tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, skal sørge for at opbevare 

biosikringsmappen under aflåste forhold. Der er ikke krav til, at virksomheder, som ikke har tilladelse til 

besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, opbevarer biosikringsmappen under aflåste forhold.  

 

Hvis virksomheder vælger at opbevare følsomme oplysninger om kontrolbelagte biologiske stoffer andre 

steder end i biosikringsmappen, så skal der ske en sikring af disse følsomme oplysninger fx ved hjælp af 

password til det drev eller den pc, hvor oplysningerne opbevares. Det er vigtigt, at virksomhederne 

overholder reglerne for IT- og dokumentsikkerhed, jf. § 17 stk. 2 i bekendtgørelsen.   

Endvidere skal alt kommunikation vedrørende biosikring ske på sikker og forsvarlig vis.  

 

Lagerliste og årlig indberetning af lagerbeholdning til CBB 

Virksomheden skal føre lagerlister over de kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret 

materiale, som virksomheden har ansvaret for, jf. § 18 i bekendtgørelsen. Lagerlisterne skal ajourføres 
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løbende, mindst hver tredje måned. Det er kun virksomheder, der har tilladelse til opbevaring af 

kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, som skal føre lagerlister og 

ajourføre lagerlisterne mindst hver tredje måned.  

Virksomheder, der ikke er i besiddelse af kontrolbelagt materiale, bl.a. forhandlere uden lager i Danmark 

eller virksomheder, der udelukkende har tilladelse til at udføre diagnostisk udredning (f.eks. Kliniske 

Mikrobiologiske Afdelinger), skal ikke føre lagerlister. Virksomheder, der udelukkende har tilladelse til 

besiddelse af forbrugsvarer (fermentorposer, filterkassetter o.lign.) til engangsbrug eller flergangsbrug, 

toksiner under grænsemængderne eller P3 Lab er ligeledes undtaget kravet om at føre lagerlister og foretage 

årlig indberetning af lagerbeholdning til CBB.  

I forbindelse med lagerføring af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale 

skal der ved hver lagerbevægelse påføres lagerlisterne initialer på den medarbejder, som har udført 

lagerbevægelsen, og den primære sikringsansvarlige person skal godkende lagerlisterne med sin signatur. 

Den primære sikringsansvarlige person er ansvarlig for, at virksomhedens lagerliste ajourføres mindst én 

gang i hvert kvartal. 

CBB har udarbejdet to lagerlisteblanketter til henholdsvis opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer og 

opbevaring af kontrolbelagt relateret materiale (link til Lagerliste – biologiske stoffer) (link til Lagerliste – 

relateret materiale). Virksomheden kan vælge at anvende CBB’s lagerlisteblanketter eller udarbejde egen 

lagerliste. Alternativ registrering af lagerbeholdning skal indeholde de samme oplysninger og er underlagt de 

samme sikringskrav, som hvis CBB’s lagerlisteblanketter benyttes.     

Virksomheden skal føre separate lagerlister for de enkelte kontrolbelagte biologiske stoffer. Virksomheder, 

som har tilladelse til besiddelse af kontrolbelagt relateret materiale, behøver ikke at føre separate lagerlister 

for hvert enkelt stykke udstyr, men kan nøjes med at anvende én lagerliste til samtlige kontrolbelagte 

relaterede materialer.  

 

Lagerlister skal opbevares i biosikringsmappen, såfremt navnet på det kontrolbelagte agens fremgår. 

Virksomheden kan med fordel anvende CBB-koder4, som er angivet i tilladelsen, i forbindelse med ajourføring 

af lagerlister. Virksomheder med tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer skal opbevare 

biosikringsmappen under aflåste forhold. 

For virksomheder i ”Sikringstrin Standard” skal virksomhedens samlede lagerbeholdning indberettes til CBB 

den 1. marts hvert kalenderår, også selv om der ikke har været nogen lagerbevægelser eller køb og salg i 

årets løb. Virksomheden skal vedlægge kopi af årets lagerlister. Seneste lagerstatus skal være aktuel, dvs. så 

tæt på indberetningsdatoen som mulig.  

For virksomheder i ”Sikringstrin Udvidet” eller ”Sikringstrin Ekstra” skal virksomhedens samlede 

lagerbeholdning indberettes til CBB hvert kvartal pr. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.  

P3 Lab, toksiner under grænsemængderne samt forbrugsvarer er undtaget kravene til årlig indberetning. P3 

Lab, toksiner under grænsemængderne og forbrugsvarer skal ikke lagerføres, og beholdningen skal ikke 

                                                           
4 CBB-koder benyttes ved indberetning og anden kommunikation vedrørende de kontrolbelagte biologiske stoffer, så 

kommunikationen kan foregå uklassificeret. CBB-koder meddeles virksomheden ved udstedelse af tilladelsen.  

 

http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Lagerliste_biologiske_stoffer.pdf
http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Lagerliste_relaterede_materialer.pdf
http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Lagerliste_relaterede_materialer.pdf
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indberettes til CBB. P3 Lab, toksiner under grænsemængderne og forbrugsvarerne skal dog indgå i 

ansøgningen og vil fremgå af tilladelsen, men beholdningen skal ikke opgøres og indberettes årligt til CBB. 

CBB’s krav i forbindelse med ajourføring af lagerlister fremgår af dokumentet ”Lagerlister – hvorfor og 

hvordan?”.  

 

Indberetning af køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse til CBB 

Virksomheder og forhandlere med og uden lager i Danmark skal indberette køb, salg, overdragelse eller 

bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner under 

grænsemængderne til CBB inden for 14 arbejdsdage, jf. § 19 i bekendtgørelsen. CBB har udarbejdet en 

blanket til indberetning af køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse (link til Indberetningsblanket for køb, 

salg, overdragelse samt bortskaffelse). Med bortskaffelse menes bortskaffelse af sidste enhed. Forbrugsvarer 

er fritaget fra krav om indberetning af køb.   

Selv om forhandlere af kontrolbelagt materiale uden lager i Danmark ikke skal have en tilladelse fra CBB, så 

skal forhandlere uden lager i Danmark indberette køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse af kontrolbelagte 

biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner under grænsemængderne til CBB inden 

for 14 arbejdsdage. Forhandlere uden lager i Danmark skal ikke føre en egentlig lagerliste, men de skal dog 

ajourføre køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse af kontrolbelagte materialer mindst hver tredje måned.  

Virksomheder og forhandlere skal indberette køb, salg og overdragelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, 

fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner under grænsemængderne til kunder både i Danmark og i 

resten af verden. Hvis købet, salget eller overdragelsen vedrører kontrolbelagte biologiske stoffer skal 

transportmetoden anføres og indberettes til CBB.   

Indberetning af overdragelse omhandler både afsending og modtagelse af kontrolbelagt biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materialer.  

Virksomheden er ansvarlig for, at bortskaffelse sker på en forsvarlig måde, så kontrolbelagte biologiske 

stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner under grænsemængderne ikke kan blive til fare 

for menneskers sikkerhed, jf. § 19, stk. 2 i bekendtgørelsen.  

For bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler, relateret materiale og toksiner 

under grænsemængderne er kravene, at virksomheden kun skal indberette til CBB, når den sidste lagerenhed 

bortskaffes. Øvrige reduktioner i virksomhedens lagerbeholdning grundet bortskaffelse skal ikke indberettes 

til CBB inden for 14 arbejdsdage, men falder ind under bekendtgørelsens § 18, hvilket vil sige at 

lagerbevægelserne skal registreres i forbindelse med virksomhedens ajourføring af lagerliste hver tredje 

måned samt indberettes til CBB i forbindelse med virksomhedens indberetning af lagerstatus.  

For virksomheder, der kun har tilladelse til diagnostisk udredning (f.eks. Kliniske Mikrobiologiske Afdelinger) 

gælder der særlige regler. Virksomheder med udelukkende tilladelse til diagnostisk udredning er fritaget fra 

kravet om indberetning af bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, såfremt bortskaffelsen sker som 

led i en diagnostisk udredning, og hvis bortskaffelsen sker inden for 14 dage efter endt udredning. Hvis en 

virksomhed ønsker at beholde et kontrolbelagt biologisk stof efter endt udredning, så skal der søges tilladelse 

herom hos CBB.  

 

http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Indberetningsblanket_kob_salg.pdf
http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Indberetningsblanket_kob_salg.pdf
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Virksomheder, som rutinemæssigt sender kontrolbelagte biologiske stoffer til et andet laboratorium som led 

i diagnostisk udredning af en prøve, er fritaget kravene til indberetning af en sådan overdragelse, såfremt 

overdragelsen drejer som om en konkret klinisk udredning. Den primære sikringsansvarlige person på den 

virksomhed, som overdrager det biologiske stof, skal dog altid sikre sig, at modtagervirksomheden har 

tilladelse til diagnostisk udredning, og at det afsendte materiale faktisk bliver modtaget.   

Et biologisk stof er ikke kontrolbelagt, før det er identificeret, og indberetningen til CBB skal først ske inden 

for 14 arbejdsdage efter endt udredning. Overdragelsen skal således kun indberettes, når det biologiske stof 

er udredt, og når det ikke drejer sig om kliniske prøver. Derimod skal forskningsisolater, ringtest og anden 

udveksling af kendte kontrolbelagte biologiske stoffer indberettes til CBB.  

CBB’s krav i forbindelse med køb, salg og overdragelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler 

og relateret materialer fremgår af dokumentet ”Vejledning i hvornår overdragelse af kontrolbelagte 

biologiske stoffer skal indberettes til CBB jf. § 19”.  

 

4. Ukontrolleret forekomst eller bortkomst af kontrolbelagt materiale 

På virksomheder med tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer skal der forefindes en 

detaljeret procedure for, hvorledes personalet skal forholde sig i tilfælde af ukontrolleret forekomst af 

kontrolbelagte biologiske stoffer. Det er virksomhedens pligt at udarbejde en sådan procedure i forbindelse 

med udfyldning af sårbarhedsvurdering og sikringsplan. Proceduren skal godkendes af CBB. Den primære 

sikringsansvarlige person er ansvarlig for, at proceduren kendes og følges af alle.  

 

CBB skal straks underrettes i følgende tilfælde:  

 Tyveri, misbrug eller anden bortkomst af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale  

 

 Mistanke om ukontrolleret forekomst af kontrolbelagte biologiske stoffer 

 

 Fund af eller mistanke om tilstedeværelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og 

relateret materiale  

 

Ukontrolleret forekomst af kontrolbelagte biologiske stoffer, som kan medføre fare for mennesker, eller 

andre uregelmæssigheder vedrørende kontrolbelagte biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret 

materiale skal straks meldes til CBB på telefon 32 68 81 27 (døgnvagt).  
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5. Yderligere oplysninger 

På CBB’s hjemmeside www.biosikring.dk kan man læse mere om CBB og biosikring. På CBB’s hjemmeside kan 

man ligeledes finde links til biosikringslovgivningen, kontrollisten samt CBB’s blanketter. CBB’s vejledninger 

er tilgængelige på CBB’s hjemmeside, heriblandt under login for sikringsansvarlige.  

 

Lovgivning  

 Lov om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (link til LOV nr. 

474 af 17/06/2008) 

 

 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (link 

til BEK nr. 981 af 15/10/2009) 

 

 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale (Bilag 

1 - revideret version) (Link til BEK nr. 709 af 22/06/2014)  

 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale (Bilag 1 - revideret version) (Link til BEK nr. 946 af 

14/08/2015) 

 

 

Vejledninger 

 Vejledning i hvornår overdragelse af kontrolbelagte biologiske stoffer skal indberettes til CBB jf. § 19  

 

 Sikringstrin Standard 

 

 Sikringstrin Udvidet  

 

 Sikringstrin Ekstra 

 

 De 4 personkategorier 

 

 Lagerlister – hvorfor og hvordan? 

 

 Oversigt over tilladelsestyper 

 

 Retningslinjer ved ansættelse af og samarbejde med personer, der skal arbejde med kontrolbelagte 

biologiske stoffer 

  

http://www.biosikring.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120343
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120343
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125970
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125970
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163892
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173196
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173196
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Blanketter og tilhørende vejledninger 

(Link til blanketter og tilhørende vejledninger på biosikring.dk) 

 Ansøgningsblanket 

 

 Hjælp til udfyldelse af ansøgningsblanket  

 

 Sårbarhedsvurdering og sikringsplan – til virksomheder, der ansøger om tilladelse til at besidde 

kontrolbelagte biologiske stoffer og/eller diagnostisk  

 

 Sårbarhedsvurdering og sikringsplan – til alle forhandlere samt virksomheder med kontrolbelagt 

relateret materiale  

 

 Hjælp til udfyldelse af sårbarhedsvurdering og sikringsplan 

 

 Ændringsblanket 

 

 Hjælp til udfyldelse af ændringsblanket 

 

 Indberetningsblanket. Køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse 

 

 Hjælp til udfyldelse af indberetningsblanket. Køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse 

 

 Lagerliste for kontrolbelagte biologiske stoffer 

 

 Hjælp til udfyldelse af lagerliste – biologiske stoffer  

 

 Lagerliste for kontrolbelagte relaterede materialer 

 

 Hjælp til udfyldelse af lagerliste – relateret materiale  

 

 Personliste     

 

 Hjælp til udfyldelse af personliste 

  

http://www.biosikring.dk/165/
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6. Ordforklaring  
 

Ord Ordforklaring 

Ansvarlig leder  Fysisk person, der er tegningsberettiget til at indgå bindende aftaler og træffe afgørelser på 
vegne af virksomheden 

Ansøgning Ansøgning om tilladelse til aktivitet, der er omfattet af lov nr. 474 af 17/06/2008 om 

sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale. 

Biologisk agens Mikroorganisme (virus, bakterie, svamp), parasit eller toksin fra en levende 

organisme, der bruges offensivt. 

Biologisk anslag Tilsigtet, skadevoldende handling udført med levende organismer, deres 
produkter eller komponenter, som er biologisk aktive. 

Biologisk forsvar Metoder, planer og procedurer til etablering og udførelse af beskyttende 

foranstaltninger mod biologiske angreb. 

Biologisk våben Et skadeligt biologisk agens i kombination med et fremføringsmiddel. 

Biologiske stoffer Biologiske stoffer omfatter humane patogener, zoonotiske stoffer og toksiner, visse 

svampe samt visse genetiske elementer og genetisk modificerede organismer, som 
kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag mod mennesker, og dermed udgøre 

en fare for den offentlige sikkerhed. 

Biosikkerhed (eng.: biosafety) Sikkerhedsmæssigt forsvarlige procedurer og korrekt anvendelse af 
indeslutningsfaciliteter til at forhindre ikke-tilsigtet skade på mennesker i 

laboratorier eller miljøet, forårsaget direkte eller indirekte af levende 
mikroorganismer. 

Biosikring (eng.: biosecurity) Forholdsregler til beskyttelse mod ondsindet brug af biologiske agens, dele heraf, 
eller disses toksiner, direkte eller indirekte mod mennesker, dyr eller planter. 

Biosikringsmappe Alle virksomheder, der er omfattet af lov nr. 474 af 17/06/2008 om sikring af visse 

biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale, skal have en 

Biosikringsmappe. Mappen indeholder dokumenter som ansøgning, sikringsplan, 

vilkår, lagerlister og indberetninger samt anden dokumentation, der er relevant i 
forhold til virksomhedens tilladelse. 

CBB-kode CBB-koder benyttes ved indberetning og anden kommunikation vedrørende de 

kontrolbelagte biologiske stoffer, så kommunikationen kan foregå uklassificeret. De 
CBB-koder som virksomheden skal anvende, står i tilladelse til opbevaring. CBB-koder 

meddeles virksomheden ved udstedelse af tilladelse. 

Dobbelt anvendelighed 
(eng.: dual use) 

At et biologisk stof, fremføringsmiddel eller relateret materiale kan anvendes til både 

fredelige og offensive formål. 

Fremføringsmidler Sprayanordninger og andre ubemandede systemer, der er i stand til at sprede farlige 

biologiske stoffer. 

Indberetning Kvartalsvis/årlig lagerstatus og køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse af kontrolbelagt 

materiale indberettes til Center for Biosikring og Bioberedskab. 

Kontrolbelagte materialer Biologiske stoffer og fremføringsmidler og relaterede materialer som fremgår af 

kontrollisten. 
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Kontrollisten Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 om sikring af visse biologiske stoffer, 

fremføringsmidler og relateret materiale, hvor kontrolbelagte stoffer og materialer er 

angivet. Bilag 1 revideret, jf. bekendtgørelse nr. 946 af 14/08/2015 

 
Lagerenhed Entydig enhed til at lagre visse biologiske stoffer, f.eks. et lukket prøverør med 

bakteriekultur. 

Lagerliste Liste over virksomhedens beholdning af kontrolbelagt materiale med angivelse af type og 

mængde. 

Lokalitet/afdeling/produktionsst
ed 

Den bygning, hvor virksomheden har aktiviteter, som er omfattet af lov nr. 474 af 

17/06/2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale. 

Misbrug Anvendelse af kontrolbelagt materiale uden tilstrækkelig og lovpligtig tilladelse fra CBB. 

Personliste Liste over personer i virksomheden, som har adgang til kontrolbelagt materiale. 

Relateret materiale Materiale, udstyr og teknologi, som er dækket af relevante internationale traktater og aftaler 

eller inkluderet i nationale kontrollister, og som kan anvendes til konstruktion, udvikling, 

produktion eller brug af biologiske våben og disses fremføringsmidler   

Sikringsansvarlig Den person, som virksomheden udpeger og Center for Biosikring og Bioberedskab uddanner 

til at være ansvarlig for implementering og ajourføring af biosikring i virksomheden. 

Sikringsplan Plan for foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes for at forebygge, opdage og 

reagere på tyveri eller misbrug af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret 

materiale. 

Sårbarhedsvurdering Identifikation af trusler og sikkerhedsmæssige svagheder i forbindelse med besiddelse, 

fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg, transport, overdragelse og bortskaffelse af 

visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale. 

Tilladelse Udstedes af Center for Biosikring og Bioberedskab og angiver vilkår og praktiske oplysninger 

til virksomhedens arbejde med og registrering af kontrolbelagt materiale. 

Tilsyn Tilsyn på virksomheden med det formål at sikre, at en virksomhed overholder lov nr. 474 af 

17/06/2008 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler eller relateret materiale, 

herunder en eventuel tilladelses vilkår. 

Ukontrolleret udslip Udslip af agens, hvor der mangler indkapsling eller inddæmning af patogenet, og der er en 

akut risiko for spredning til omgivelserne.  

Virksomhed Juridisk enhed relateret til et CVR-nummer som fx et hospital, en institution, en 

produktionsvirksomhed mv. eller afdeling heraf. 

Ændringsblanket Såfremt en virksomhed har ændret eller påtænker ændringer i henhold til den 

gældende tilladelse, skal der meddeles eller ansøges Center for Biosikring og 

Bioberedskab om dette på en ændringsblanket. 
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Kontakt CBB 
Center for Biosikring og Bioberedskab 
Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
2300 København S 
Telefon: 32 68 81 27 (døgnvagt) 
E-mail: cbb@ssi.dk 
Hjemmeside: www.biosikring.dk  
 

mailto:cbb@ssi.dk
http://www.biosikring.dk/

