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

Læs venligst ”Hjælp til udfyldelse af ændringsblanket” før udfyldelse af ændringsblanketten. 

Ændringer af aktiviteter under den eksisterende tilladelse skal meddeles til Center for Biosikring og Bio-
beredskab, inden ændringen finder sted. Ændringsblanketten skal indsendes med rekommanderet post  
til ovennævnte adresse.

1. Kontaktoplysninger

Navn på virksomhed

Navn på lokalitet 

Vej

Postnummer og by

Telefonnummer

P-nummer

2. Oplysninger om biosikring på lokaliteten

Tilladelsesnummer

Navn på den sikringsansvar-
lige person

CPR-nummer på den 
sikrings ansvarlige person

3. Kategorier til ændringsblanketten

        a. Ansøgning om yderligere materialer til den eksisterende tilladelse 

        b. Ændring vedrørende sikringsansvarlig

        c. Ændringer i virksomheden  

         
        d. Andre ændringer til den eksisterende tilladelse

                           Side 1 af 5

Virksomhedens egne noter:

(1
-1

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

Ændringsblanket



    Ændringsblanket side 2 af 5

Virksomhedens egne noter:
(1

-1
5)

3a. Yderligere materialer til den eksisterende tilladelse 
 
Ændringen vedrører:

Typen af biologiske stoffer, mængde og opbevaring •

Biologisk stof Antal Bygning Rum

Bemærkninger

Typen af fremføringsmidler og/eller relateret materiale, mængde og opbevaring •

Fremføringsmidler og/eller relateret materiale Antal Bygning Rum

Bemærkninger



     Ændringsblanket side 3 af 5

Virksomhedens egne noter:

(1
-1

5)

Formålsbeskrivelse og tidsplan •

Ansvarlige fra virksomheden •

Navn Uddannelse Stillingsbetegnelse

Samarbejdspartnere med relation til aktiviteten•

Virksomhedens navn CVR-nummer Navn på kontaktperson



    Ændringsblanket side 4 af 5

Virksomhedens egne noter:
(1

-1
5)

Samlet ressourceforbrug til aktiviteten •

Egenfinansiering  
(hvis aktiviteten er tidsbegrænset, 

anføres beløb)

Ekstern finansiering  
(anfør hvilken og beløb)

Hvis der er væsentlige ændringer til den eksisterende tilladelse, skal der som bilag vedlægges revideret sårbar-
hedsvurdering og sikringsplan.

3b. Ændring vedrørende sikringsansvarlig

Oplysninger vedrørende den person, som indtræder i funktionen som sikringsansvarlig på 
lokaliteten.

Navn 

CPR-nummer

Arbejdstelefonnummer

Evt. arbejdsmobilnummer

E-mail-adresse

Uddannelse

Stillingsbetegnelse

Ansættelsesforhold

Har deltaget i kursus for kommende sikringsansvarlige. Angiv dato____________________

Har indsendt kursustilmelding

Oplysninger vedrørende den sikringsansvarlige person, hvis denne udgår af funktionen. 

Navn 

CPR-nummer

3c. Ændringer i virksomheden

Beskriv kort ændringerne i virksomheden fx nytilbygning, flytning af kontrolbelagt materiale til en anden bygn-
ing, adresseændring, ændrede ejerforhold, lukning mv.:



     Ændringsblanket side 5 af 5

Virksomhedens egne noter:

(1
-1

5)

Hvis der er væsentlige ændringer til den eksisterende tilladelse, skal der som bilag vedlægges revideret sårbar-
hedsvurdering og sikringsplan inkl. plantegning.

3d. Andre ændringer til den eksisterende tilladelse

Kort beskrivelse af de forhold, som ligger til grund for ønsket om at ændre den eksisterende tilladelse.

Hvis der er væsentlige ændringer til den eksisterende tilladelse, skal der som bilag vedlægges revideret sårbar-
hedsvurdering og sikringsplan.

4. Underskrift

Den ansvarlige leder 

Navn

Dato

Underskrift

Lokalitetens sikringsansvarlige person

Navn

Dato

Underskrift

Lokalitetens sikringsansvarlige person (hvis flere)

Navn

Dato

Underskrift
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