
Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Læs venligst “Hjælp til udfyldelse af indberetningsblanket for køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse” før 
udfyldelse af blanketten. Oplysninger om køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse skal indsendes til Center 
for Biosikring og Bioberedskab inden for 14 arbejds dage. Indberetning af biologiske stoffer indsendes med 
rekommanderet post, medmindre der benyt tes CBB-koder.

1. Grundoplysninger

Navn på virksomhed

Tilladelsesnummer

Journalnummer

Navn på sikringsansvarlig

Den sikringsansvarliges  
e-mail-adresse

Indberetningskategori (sæt kryds) 

        a. Køb eller overdragelse

        b. Salg eller overdragelse

        c. Bortskaffelse

a. Køb eller overdragelse

 CBB-kode eller navn på det kontrolbelagte materiale Antal /  
(mængde for toksiner)

Dato for 
modtagelse

Afsender-virksomhed

Kontaktperson

Vej

Postnummer og by

                           Side 1 af 2

Virksomhedens egne noter:

Indberetningsblanket 
-køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse

Statens Serum Institut   |   Artillerivej 5   |   DK-2300 København S   |   Telefon 3268 8127   |   E-mail cbb@ssi.dk   |   www.biosikring.dk

(1
-1

5)



                                side 2 af 2Indberetningsblanket

Virksomhedens egne noter:

(1
-1

5)

b. Salg eller overdragelse

CBB-kode eller navn på det  
kontrolbelagte materiale

Transportvirksomhed, der benyttes
(Kun for biologiske stoffer)

Antal /  
(mængde for  

toksiner)

Dato for 
afsendelse

Modtager-virksomhed

Kontaktperson

Vej

Postnummer og by

c. Bortskaffelse

CBB-kode eller navn på det bortskaffede kontrolbelagte materiale Antal /  
(mængde for  

toksiner)

Dato for 
bortskaffelse

Eventuelle bemærkninger

2. Underskrift

Lokalitetens sikringsansvarlige person

Navn

Dato

Underskrift
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