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Generelle retningslinjer

•	 Der udfyldes som udgangspunkt én blan ket for 

hver lokalitet (adresse). 

•	 Der udpeges som hovedregel én sikringsansvarlig 

for hver lokalitet (adresse). 

•	 Blanketfeltet “Virksomhedens egne noter” er til 

egne notater og registreringer. Feltet læses ikke 

af CBB.

Udfyldelse af blanket

1. 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 mate-

riale har en anden adresse end virksomheden, anfø-

res lokalitetens navn, adresse, telefonnummer og evt. 

produktionsenhedsnummer (P-nummer). Oplysninger 

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

2. Oplysninger om den udpegede sikrings ansvar

lige person, som tilmeldes kursus

Kursus for kommende sikringsansvarlige er obligato-

risk og af én dags varighed.

I rubrikken anføres navn og arbejdsstedets kontak-

toplysninger på den sikringsansvarlige person. Des-

uden anføres uddannelse og stil lingsbetegnelse.

I feltet ”Ansættelsesforhold” anføres, om personen er 

fastansat, projektansat el.lign. Det skal bemærkes, at 

den sikringsansvarlige ifølge bekendtgørelsen skal væ-

re ansat i virksom heden.

I feltet ”Indhentning af straffeattest” bekræftes det 

ved afkrydsning, at den udpegede sikrings ansvarlige 

person er indforstået med, at der ved fremmøde til 

kursus skal underskrives en samtykkeerklæring til re-

kvisition af 10-årig straffeattest.

I feltet ”Ønskede kursusdatoer” anføres ønskede kur-

susdatoer i prioriteret rækkefølge. Kursusdatoer opda-

teres løbende på biosikring.dk.

3. Oplysninger om evt. yderligere sikringsansvar

lige person, som tilmeldes kursus

I rubrikken anføres navn og arbejdsstedets kontaktop-

lysninger på den evt. anden sikringsan svarlige person. 

For resten af felterne, se pkt. 2.

4. Oplysninger om den ansvarlige leder 

Navn og arbejdsstedets kontaktoplysninger på den 

ansvarlige leder i virksomheden anføres i rubrikken.

5. Underskrift 

Den ansvarlige leder, som underskriver på virksomhe-

dens vegne, er tegningsberettiget i virksomheden og 

er sammen med den sikringsan svarlige person ansvar-

lig for, at virksomheden overholder biosikringslovgiv-

ningen og eventuelle betingelser eller krav fastsat af 

CBB i den indhentede tilladelse.

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

ner, der underskriver.

Tilmeldingsblanketten indsendes med e-mail eller post 

til Center for Biosikring og Bioberedskab.


