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a.    Tilladelse, CBB-kode og placering af det kontrolbelagte materiale

Tilladelsesnummer CBB-kode

Bygningsnummer Rumnummer og evt. frysernummer

b.    Lagerføring af kontrolbelagte biologiske stoffer

Antal lukkede be-
holdere 
(fx antal rør)

Lagerført af
(initialer)

Dato for 
lagerføring

Lagerbevægelse (fx forbrug, ny produktion, køb, salg, 
overdragelse, spild, destruktion, tyveri eller bortkomst)  

Bekræftet af 
sikringsansvarlig 
(initialer)

Dato og sikringsansvarliges signatur _____________________________________

Virksomhedens egne noter:

Lagerliste for kontrolbelagte biologiske stoffer
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