
placering af kontrolbelagt materiale, oplysninger om

den sikringsansvarlige person samt sårbarhedsvurde-

ring og sikringsplan.

For at opnå tilladelse kan det være nødvendigt for

virksomheden at opfylde en række sikringskrav opstil-

let af CBB. CBB kan komme på virksomhedsbesøg for

at vejlede eller kontrollere, at kravene overholdes.

Manglende overholdelse af kravene kan medføre

bødestraf eller under skærpende omstændigheder op

til to års ubetinget fængsel.

Kom godt i gang med ansøgning

Virksomheder, der har behov for en tilladelse, fordi de

ønsker at arbejde med kontrolbelagt materiale, skal

indsende ansøgning om tilladelse til Center for

Biosikring og -Beredskab, inden arbejdet påbegyndes,

og de kontrolbelagte materialer anskaffes.

Virksomheden skal udpege en sikringsansvarlig person,

der uddannes af CBB til at stå for det praktiske arbejde.

Ansøgning om tilladelse skal bl.a. indeholde oplysnin-

ger om, hvilke materialer der søges om tilladelse til,

Hvorfor biosikring?

I de sidste hundrede år er biologiske våben blevet

anvendt mod mennesker af både stater og terror-

organisationer. Disse våben kan forvolde omfattende

skader. Derfor er hele våbentypen forbudt gennem

internationale konventioner og beslutninger. FN’s

Sikkerhedsrådsresolution 1540 pålægger alle stater at

indføre foranstaltninger for at forhindre misbrug af

bl.a. biologiske stoffer og tilhørende materiale. 

Forbuddet er vanskeligt at håndhæve, fordi biologiske

våben kan fremstilles med komponenter, der også

anvendes af forskellige virksomheder til fredelig og

legitim forskning, industri eller lægeundersøgelse. 

De nye biosikringsregler er indført for at modvirke, at

sådanne komponenter med dobbelt anvendelighed

falder i forkerte hænder, og for at beskytte legitime

virksomheder mod uforvarende at blive kilde til spred-

ning af våbenrelateret materiale.

Blanketter til ansøgning om til-

ladelse, kursustilmelding og vej-

ledninger kan downloades på

Center for Biosikring og -Bered-

skabs hjemmeside: biosikring.dk.

Der findes også information om

ansøgningsprocedure, udpeg-

ning af sikringsansvarlig og

oversigt over, hvilke materialer

og biologiske stoffer der er

omfattet.



Visse mikroorganismer og laboratorieudstyr kan

bruges til udvikling af våben. Lovgivningen kræ-

ver tilladelse til selv fredeligt arbejde med disse

materialer for at undgå misbrug.

Biosikring
– overholder du loven?

Kontaktoplysninger

Center for Biosikring og -Beredskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5  ·  2300 København S

Telefon: 3268 8127 (døgnvagt)  ·  Fax:  3268 3901

E-mail: cbb@ssi.dk  ·  www.biosikring.dk

Kontoret er åbent for telefonisk henvendelse: 

Mandag-torsdag: 10.00-14.00  ·  Fredag: 10.00-13.00 

Udslip, misbrug, tyveri 

Center for Biosikring og -Beredskab skal straks

kontaktes ved mistanke om udslip, tyveri, misbrug

eller fund af farlige biologiske stoffer. Ved såvel mis-

tænkt som konstateret tilstedeværelse af farlige bio-

logiske stoffer skal uvedkommende holdes borte fra

alle områder med ukontrolleret forekomst af farlige

biologiske stoffer, indtil CBB har sikret, at der er truf-

fet foranstaltninger til imødegåelse af den mulige

fare.
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Arbejder din virksomhed med farlige bakterier, virus,

biologiske giftstoffer eller med visse typer af produk-

tions- eller laboratorieudstyr, så kan det være nød-

vendigt med en tilladelse fra Center for Biosikring 

og -Beredskab (CBB).

Hvem skal søge om tilladelse?

Virksomheder, der besidder eller arbejder med stoffer

eller materialer, som kan misbruges til fremstilling af

biologiske våben, skal have tilladelse til det fra CBB.

Listen over de stoffer og materialer, der skal søges

om tilladelse til, findes i bilag 1 til bekendtgørelsen

om sikring af visse stoffer, fremføringsmidler og rela-

teret materiale (BEK nr 981 af 15/10/2009). Klik ind på

CBB’s hjemmeside biosikring.dk og se, hvilke stoffer

og materialer der er omfattet af kontrol. 

Det er især følgende typer virksomheder, der er

berørt af biosikringsreglerne:

• Forsknings- og udviklingsinstitutioner (herunder

universiteter)

• Bioteknologiske eller farmaceutiske virksomheder

• Producenter eller forhandlere af

kemisk/biologisk procesudstyr

eller laboratorieudstyr

• Mikrobiologiske laboratorier, der

evt. vil kunne komme i besiddel-

se af kontrolbelagte stoffer som

led i diagnostiske undersøg-

elser.


