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Generelle retningslinjer

• Der udfyldes som udgangspunkt én blanket  

for hver lokalitet (adresse). 

• Der udpeges som hovedregel én primær sikringsan-

svarlig for hver lokalitet (adresse) og eventuelt én 

eller flere sekundære sikringsansvarlige.

• Ansøgning vedlægges en sårbarhedsvurdering og 

sikringsplan som bilag.

• Blanketfeltet “Virksomhedens egne noter” er til 

egne notater og registreringer. Feltet læses ikke 

af CBB.

1. Angivelse af kategori

a. Kontrolbelagte materialer 

I rubrikken anføres, hvilken kategori eller kategorier 

af kontrolbelagte materialer der søges tilladelse til. 

De relaterede materialer, fremføringsmidler og bio-

logiske stoffer, der er underlagt kontrol, fremgår af 

bilag 1 til bekendtgørelse nr. 496 af 18/05/2018 med 

senere ændringer samt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 

803 af 22/06/2017.

2. Kontaktoplysninger

a. Virksomhedens kontaktoplysninger 

I rubrikken anføres virksomhedens navn, adresse, te-

lefonnummer og CVR-nummer (Det Centrale Virksom-

hedsregister).

b. Lokalitetens (afdelingens/produktionsstedets) kon-

taktoplysninger

Hvis lokaliteten for opbevaring af kontrolbelagt ma-

teriale har en anden adresse end virksomheden, an-

føres lokalitetens navn, adresse, telefonnummer og 

evt. produktionsenhedsnummer (P-nummer). 

Alle virksomheder med et CVR-nummer har også et 

eller flere P-numre. Dette nummer angiver den fysi-

ske beliggenhed, hvorfra virksomheden driver virk-

somhed, og kan være samme nummer som eller for-

skellig fra virksomhedens hovedadresse. Oplysninger 

om CVR- og P-numre findes på www.CVR.dk.

 

3. Oplysninger om den sikringsansvarlige person

Navn, CPR-nummer og arbejdsstedets kontaktoplys-

ninger på den sikringsansvarlige person, som virk-

somheden indstiller anføres i rubrikken. Der anføres 

endvidere, hvilken uddannelse, stillingsbetegnelse og 

ansættelsesforhold den sikringsansvarlige har. 

Et af vilkårene i en tilladelse fra CBB er at indstillede 

sikringsansvarlige deltager i et gratis og obligatorisk 

et-dags kursus hos CBB. Hvis den eller de indstillede 

sikringsansvarlige ikke allerede har deltaget i kursus, 

så send også en kursustilmelding før eller samtidig 

med ansøgningen. Blanketten kan hentes på www.

biosikring.dk.

4. Oplysninger om eventuelt yderligere sikrings-

ansvarlige personer

CBB anbefaler, at der udpeges to sikringsansvarlige 

personer til dækning ved fx ferier og sygdom, men 

det er ikke et krav, at virksomheden har flere sik-

ringsansvarlige.

Hvis yderligere én eller flere sikringsansvarlige per-

soner er udpeget, udfyldes rubrikker som beskrevet i 

punkt 3. Hvis der ikke er plads på blanketten, vedlæg-

ges yderligere oplysninger som bilag til ansøgningen.

5. Oplysninger om den ansvarlige leder 

Navn, CPR-nummer og arbejdsstedets kontaktoplys-

ninger på den ansvarlige leder anføres i rubrikken. 

Den ansvarlige leder er tegningsberettiget i virksom-

heden, og det er den ansvarlige leder, der underskriver 

ansøgningen på virksomhedens vegne, se punkt 9.
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6. Oplysninger om biologiske stoffer, fremfø-

ringsmidler og/eller relateret materiale

a. Typen af biologiske stoffer, mængde og opbevaring

I feltet ”Biologisk stof” anføres, hvilke kontrolbelagte 

biologiske stoffer virksomheden ansøger om at be-

sidde, se kontrollisten. 

I feltet ”Antal/mængde” anføres antal lukkede behol-

dere til opbevaring på ansøgningstidspunktet, hvis 

dette er kendt. Undtaget er toksiner, der angives i 

mængde. 

I felterne ”Bygning” og ”Rum” anføres bygnings- og 

rumnummer eller bygningens og rummets præcise 

placering.

I feltet ”Bemærkninger” kan der anføres yderligere 

uddybende oplysninger.

b. Typen af genetiske elementer/genetisk modifice-

rede organismer, mængde og opbevaring

I feltet ”Genetisk element/genetisk modificeret orga-

nisme” anføres, hvilke genetisk element/genmodifi-

cerede organisme, der ansøges om. Bemærk at de 

skal være forbundet med patogenicitet fra et kontrol-

belagt biologisk stof. Kontrolbelagte biologiske stof-

fer fremgår af kontrollisten.

I feltet ”Antal” anføres antal lukkede beholdere til 

opbevaring på ansøgningstidspunktet, hvis dette er 

kendt. 

I felterne ”Bygning” og ”Rum” anføres bygnings- og 

rumnummer eller bygningens og rummets præcise 

placering.

I feltet ”Bemærkninger” kan der anføres yderligere 

uddybende oplysninger.

c. Typen af fremføringsmidler og/eller relateret mate-

riale, mængde og opbevaring

I feltet ”Fremføringsmidler og/eller relateret materia-

le” anføres, hvilke kontrolbelagte fremføringsmidler 

og/eller relateret materiale virksomheden er i besid-

delse af, se kontrollisten. 

I feltet ”Antal” anføres antal på ansøgningstidspunk-

tet, hvis dette er kendt. 

I felterne ”Bygning” og ”Rum” anføres den præcise 

placering af de kontrolbelagte fremføringsmidler og/

eller relateret materiale. 

I feltet ”Bemærkninger” kan der anføres yderligere 

uddybende oplysninger.

7. Formålsbeskrivelse

Virksomheder skal dokumentere et legitimt formål, 

hvis de vil opnå tilladelse til at arbejde med kontrol-

belagt materiale. Dette gøres ved at udarbejde en de-

taljeret formålsbeskrivelse og tidsplan.

a. Formålsbeskrivelse og tidsplan 

I rubrikken beskrives formålet med aktiviteten/

aktiviteterne. Hvis den eller de er tidsbegrænsede, 

angives en tidsplan, fx 3 år for et ph.d.-projekt. Tilla-

delsen gives til at dække aktiviteter op til maksimalt 5 

år. Diagnostiske laboratorier, der ikke ønsker at gem-

me rene isolater, kan opnå tidsubegrænset tilladelse.

b. Ansvarlige fra virksomheden

I rubrikken anføres navn, uddannelse og stillingsbe-

tegnelse på de hovedansvarlige for aktiviteten fra 

virksomheden. 

c. Samarbejdspartnere med relation til formålet/ak-

tiviteten

Rubrikken udfyldes kun af virksomheder, der ønsker 

at have projektlignende aktiviteter med kontrolbe-

lagte biologiske stoffer. I rubrikken anføres navne på 

eventuelle virksomheder, der samarbejdes med i det 

beskrevne arbejde/projekt. Desuden anføres CVR-

nummer og navn på en kontaktperson fra virksom-

heden. 

d. Samlet ressourceforbrug til formålet/aktiviteten

Rubrikken udfyldes kun af virksomheder, der ønsker 

at have projektlignende aktiviteter med kontrolbelag-
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te biologiske stoffer. I rubrikken anføres, hvorledes 

aktiviteten er eller påtænkes finansieret. Det estime-

rede samlede ressourceforbrug angives som virksom-

hedens egenfinansiering samt evt. ekstern finansie-

ring inkl. lønmidler. Navne på eksterne bidragsydere 

(fonde, virksomheder, samarbejdspartnere) samt det 

beløb, der bidrages med, skal oplyses.

8. Bilag

Som bilag til ansøgningen vedlægges sårbarhedsvur-

dering og sikringsplan. Kontakt CBB for at få tilsendt 

blanket og vejledning.

9. Underskrift

Dato, navn og underskrift fra den ansvarlige leder og 

lokalitetens sikringsansvarlige person.

Den ansvarlige leder, som underskriver på virksomhe-

dens vegne, er tegningsberettiget i virksomheden og 

er sammen med den sikringsansvarlige ansvarlig for, 

at virksomheden overholder biosikringslovgivningen 

og eventuelle betingelser eller krav fastsat af CBB i 

den indhentede tilladelse. 

Det er virksomhedens ansvar, at det er de rette per-

soner, som underskriver.

10. Sendes anbefalet med post

Blanketten sendes sammen med sårbarhedsvurde-

ringen og sikringsplanen med anbefalet (rekomman-

deret) post til:

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S


