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

Læs venligst ”Hjælp til udfyldelse af ansøgningsblanket” før udfyldelse af ansøgningen. Ansøg nings
blanketten indsendes med anbefalet post til ovenstående adresse sammen med en sårbarheds- og 
sikringsplansblanket, som fås ved henvendelse til CBB. NB: Ansøgninger om besiddelse, opbevaring og 
anvendelse (ikke fremstilling) af toksiner, der er under grænsemængderne, skal ikke vedlægges sårbar-
heds- og sikringsplan.

1. Angivelse af kategori(er)

1.a. Angiv ansøgningskategorier

  Biologiske stoffer

Besidder bakterier, virus, svampe eller toksiner over grænsemængderne 

Besidder kontrolbelagte toksiner under grænsemængderne 

Besidder genetiske elementer/genmodificerede organismer, der er forbundet med patogenicitet fra 
kontrolbelagte biologiske stoffer 

Diagnostik, med mulighed for isolation af kontrolbelagte biologiske stoffer 

Forhandler kontrolbelagte biologiske stoffer med lager i Danmark 

Forhandler kontrolbelagte biologiske stoffer uden lager i Danmark

Relaterede materialer

Besidder kontrolbelagt relateret materiale

Forhandler kontrolbelagt relateret materiale med lager i Danmark

Forhandler kontrolbelagt relateret materiale uden lager i Danmark

Udlejer kontrolbelagt relateret materiale

Lejer kontrolbelagt relateret materiale (5-årig tilladelse)

Udvikler teknologi, der direkte kan bruges til biologiske våben eller i offensiv våbenanvendelse (A)

Andet

Fremføringsmidler

Side 1 af 5

Virksomhedens egne noter:

(1
-2

0
)

Ansøgningsblanket

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



                                      side 2 af 5Ansøgningsblanket

Virksomhedens egne noter:
(1

-2
0

)

2. Kontaktoplysninger

2.a. Virksomhedens kontaktoplysninger

Navn på virksomhed

Vej

Postnummer og by

Telefonnummer

CVR-nummer

2.b. Lokaliteten (afdelingens/produktionsstedets) kontaktoplysninger

Navn på lokalitet

Vej

Postnummer og by

Telefonnummer

Evt. P-nummer

3. Oplysninger om den sikringsansvarlige person 

Navn 

CPR-nummer

Arbejdstelefonnummer

Arbejdsadresse

E-mail-adresse

Uddannelse

Stillingsbetegnelse

Ansættelsesforhold

Har deltaget i kursus for kommende sikringsansvarlige. Angiv dato____________________

Har indsendt kursustilmelding

4. Oplysninger om eventuelt yderligere sikringsansvarlig person 

Navn 

CPR-nummer

Arbejdstelefonnummer

Arbejdsadresse

E-mail-adresse

Uddannelse

Stillingsbetegnelse

Ansættelsesforhold

        Har deltaget i biosikringskursus. Angiv dato____________________

       Har indsendt kursustilmelding
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5. Oplysninger om den ansvarlige leder

Navn 

CPR-nummer

Stillingsbetegnelse

Kontaktadresse

Arbejdstelefonnummer

E-mail-adresse

Arbejdsadresse

6. Oplysninger om biologiske stoffer, fremføringsmidler og/eller relaterede materialer 

6.a. Type af bakterier, virus, svampe eller toksiner, samt mængde og opbevaring

Biologisk stof Antal/mængde Bygning/rum

Toksiner under grænsemængderne: Der ansøges alene om besiddelse, opbevaring og anvendelse (ikke frem-
stilling) af toksiner, der er under grænsemængderne angivet i Tabel 1 på biosikring.dk under Hvad er omfattet 
af kontrol? 

Bemærkninger

6.b. Type af genetiske elementer/genetisk modificerede organismer, mængde og opbevaring

Genetisk element/genetisk modificeret organisme Antal Bygning/rum

Fra hvilket biologisk stof på kontrollisten kommer 
nukleinsyresekvenserne, der er forbundet med 
patogenicitet?

Genetisk element/genetisk modificeret organisme Antal Bygning/rum

Fra hvilket biologisk stof på kontrollisten kommer 
nukleinsyresekvenserne, der er forbundet med 
patogenicitet?
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Bemærkninger

6.c. Type af fremføringsmidler og/eller relaterede materialer, mængde og opbevaring

Fremføringsmiddel og/eller relateret materiale Antal Bygning/rum

Bemærkninger

7. Formålsbeskrivelse

7.a. Formålsbeskrivelse og tidsplan (vedlæg eventuelt som bilag)
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7.b. Ansvarlige fra virksomheden

Navn Uddannelse Stillingsbetegnelse

7.c. Samarbejdspartnere med relation til formålet/aktiviteten (udfyldes kun ved projektansøgninger)

Virksomhedens navn CVR-nummer Navn på kontaktperson

7.d. Samlet ressourceforbrug til formålet/aktiviteten (udfyldes kun ved projektansøgninger)

Egenfinansiering  
(hvis aktiviteten er tidsbegrænset, 

anføres beløb)

Ekstern finansiering  
(anfør hvilken og beløb)

8. Bilag

Som bilag vedlægges sårbarhedsvurdering og sikringsplan. Undtaget er ansøgninger om
besiddelse, opbevaring og anvendelse (ikke fremstilling) af toksiner, der er under grænseværdierne. 

9. Underskrift

Den ansvarlige leder

Navn

Dato

Underskrift

Lokalitetens primære sikringsansvarlige person

Navn

Dato

Underskrift
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