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1. BESIDDER KONTROLBELAGTE BIOLOGISKE STOFFER 

 
 

Kontrolbelagte biologiske stoffer, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 803 af 22/06/2017 og bilag 
1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet 
af kontrol?” en generel afgrænsning af hvilke biologiske stoffer, der er omfattet samt specifikke bemærkninger herunder 
toksinmængder, genetiske elementer og en undtagelsesliste. 

 
Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer, kan kun ske efter tilladelse, jf. § 4 i 
bekendtgørelserne. 

 
 
 
 

 

Virksomheder, der ønsker at besidde, fremstille, anvende og opbevare kontrolbelagte biologiske stoffer skal: 

 
 Vælge en eller flere personer, der kan varetage opgaven som sikringsanvarlig på virksomheden. CBB afholder 

biosikringskurser for kommende sikringsansvarlige, hvor lovgivning, regler, blanketter etc. gennemgås. Kurset er gratis 
men obligatorisk, og tilmelding sker via https://booking.biosikring.dk/ 

 

 Ansøge om tilladelse via Biosikring.dk/Selvbetjening. Udfyldelse af ansøgningsmaterialet kræver kendskab til 
vejledningen Sikringstrin standard, som fås ved henvendelse til CBB. Sikringsansvarlige kan også downloade Sikringstrin 
Standard fra [login for sikringsansvarlige/Informationsmaterialer]. 

 
Når ansøgningsmaterialet er modtaget og behandlet af CBB, sender CBB en tilladelse til virksomheden, såfremt den opfylder 
kriterierne for tilladelse. Tilladelsen kan kun meddeles til virksomheder, som har et legitimt formål med at opnå tilladelse til at 
arbejde med de kontrolbelagte biologiske stoffer. Tilladelsen er tidsbegrænset til maksimalt 5 år, hvorefter der kan søges om ny 
tilladelse. 

 
På tilladelsen henvises til den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige person og evt. sekundære sikringsansvarlige 
personer med navns nævnelse. Tilladelsen er personlig, dvs. at tilladelsen er gældende, så længe den ansvarlige leder eller de 
sikringsansvarlige personer er ansat på virksomheden. Såfremt den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige person eller 
de sekundære sikringsansvarlige personer forlader virksomheden, er det den person, som er ansvarlig for virksomheden, der skal 
sørge for, at navnet på den nye ansvarlige leder eller navnet på den nye sikringsansvarlige person meddeles CBB i god tid før 
skiftet. Ellers vil tilladelsen være ugyldig. 

 
Når virksomheden har modtaget tilladelsen, skal den sikringsansvarlige: 

 

 registrere relevante personer i personkategorier, jf. "bilag 1: De 4 personkategorier", der ligger som vejledning i 

”Sikringstrin standard”, ”Sikringstrin udvidet” og ”Sikringstrin ekstra”. 

 
 ved ansættelser og samarbejder følge anvisningerne i dokumentet ”Retningslinjer ved ansættelse af og samarbejde 

med personer, der skal arbejde med kontrolbelagte biologiske stoffer”. 

 
 undervise personer, der har adgang til kontrolbelagt materiale. Undervisningen skal sikre, at personerne er bekendt 

med lovens intentioner og dermed i stand til at varetage og efterleve bekendtgørelsens krav. Hver person skal kvittere 

med underskrift for at have modtaget undervisning på en personliste. Se mere i ”Hjælp til uddannelses- og øvelsesplan 

på din virksomhed”. 

 
 afholde øvelser vedr. udslip af kontrolbelagte biologiske stoffer efter nærmere anvisninger fra CBB. På virksomheder 

med tilladelse til besiddelse af kontrolbelagte biologiske stoffer skal der forefindes en detaljeret procedure for, 

KONTROLBELAGTE BIOLOGISKE STOFFER – GENERELT AFSNIT 

https://booking.biosikring.dk/
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hvorledes personalet skal forholde sig i tilfælde af ukontrolleret forekomst af kontrolbelagte biologiske stoffer. 

Proceduren skal kendes og følges af alle. 

 føre personlister for de kontrolbelagte biologiske stoffer, der er angivet under tilladelsen. Personlisterne ajourføres 

løbende internt i virksomheden. Virksomheden skal kunne fremvise personlister på forlangende. 

 

 ajourføre lagerlister over de enkelte kontrolbelagte biologiske stoffer, når der sker ændringer, samt udføre 

minimum én lagerstatus hver 3. måned. Én gang årligt pr. 1. marts skal lagerlister for hele året indsendes til CBB. Er 

tilladelsen på sikringstrin udvidet eller -ekstra indsendes periodens lagerlister hvert kvartal. Virksomheden kan 

vælge at anvende CBB’s lagerlisteblanketter (pdf eller digital version) eller udarbejde egne lister, så de fx kan 

integreres med et eksisterende registreringssystem. En eventuelt alternativ registrering skal indeholde de samme 

oplysninger og er underlagt de samme krav som CBB’s lagerlisteblanketter 

 
 indberette køb, salg, overdragelse og bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer til virksomheder i Danmark og 

udlandet inden for 14 arbejdsdage med angivelse af art, mængde og modtager. Virksomheden kan vælge at anvende 

CBB’s indberetningsblanketter eller udarbejde egne lister, så de fx kan integreres med et eksisterende 

registreringssystem. En eventuelt alternativ registrering skal indeholde de samme oplysninger og er underlagt de 

samme krav som CBB’s indberetningsblanketter. 

 
 indberette ændringer til tilladelsen via Biosikring.dk/Selvbetjening. Ændringer skal meddeles til CBB inden de påtænkes 

at finde sted. 

 
 holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv., og være tilstede ved tilsyn. 

 

 
SÆRLIGT FOR TOKSINER UNDER GRÆNSEMÆNGDERNE 

 

Kontrolbelagte biologiske stoffer, der er underlagt kontrol, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 
981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet af kontrol” en generel 
afgrænsning af hvilke biologiske stoffer, der er omfattet samt specifikke bemærkninger. 

 
Reglerne vedrørende besiddelse, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte toksiner følger dem for besiddelse af 
kontrolbelagte biologiske stoffer med en enkelt undtagelse: Hvis den akkumulerede mængde af hvert enkelt toksin ikke 
overstiger de grænsemængder, der er angivet i Tabel 1 (Se biosikring.dk menuen Biosikring/ Hvad er omfattet af kontrol?) kan 
besiddelse, anvendelse og opbevaring af toksiner fritages fra overholdelse af nedenstående paragraffer i BEK nr. 981 af den 
15/10/2009 med senere ændringer. Fremstilling af kontrolbelagte toksiner under grænsemængderne kan også omfattes af de 
lempeligere krav, men det beror på en konkret vurdering fra CBB. 

 
En fritagelse betyder i praksis, at virksomheden ikke skal udfylde oplysninger om sikringsforhold eller opbevaringsforhold i 
ansøgningsskemaet, og heller ikke udfærdige en sårbarhedsvurdering og sikringsplan. Virksomheden er fritaget fra kravene til 
opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer, der vedrører fysisk sikring samt kravene om at anvende CBB-koder, føre 
lagerlister, personlister og adgangskontrol af ikke registrerede personer. CBB stiller ikke krav til, at virksomheden skal have en 
procedure for bortskaffelse eller en procedure i forbindelse med uheld. Se hvilke paragraffer fritagelsen omfatter i tabellen på 
næste side. 

 
Toksiner under grænsemængderne må gerne stå på lister som fx ”Kemibrug”, hvis de som andre giftstoffer er låst inde i et 
giftskab. Hvis de står i et frit tilgængeligt skab, må de ikke stå på en liste tilgængelig for udenforstående. 

 
Det er virksomhedernes ansvar at holde styr på, om de overskrider grænsemængderne, når de løbende indkøber toksiner. 

https://www.biosikring.dk/125/#c837
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Fritagelsen omfatter følgende paragraffer: 

 

 
Fritagelsen omfatter ikke: 
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Tabel 1: Tabel over grænsemængder for toksiner. Se bemærkninger på https://www.biosikring.dk/681/ 

(Opdateret  26/3-2020) 
 

 
 
 

KOMMUNIKATION, OPBEVARING AF DOKUMENTER OG SIKKERHED 
 

 
Al kommunikation vedrørende biosikring skal foregå forsvarligt. Derfor skal dokumenter, lister og blanketter med navne på 

kontrolbelagte biologiske stoffer enten sendes via CBB's digitale blanketter eller sendes rekommanderet. Virksomheden 

får sammen med tilladelsen udleveret cbb-koder, som kan benyttes ved indberetning af kontrolbelagte biologiske stoffer. 

Hvis CBB-koder anvendes i stedet for navne på biologiske stoffer kan den skriftlige kommunikationen med CBB - med 

undtagelse af ansøgningsmateriale og ændringer til en eksisterende tilladelse - også sendes med e-mail eller almindelig 

post. 

https://www.biosikring.dk/681/
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På biosikringskurset får de sikringsansvarlige udleveret en biosikringsmappe, hvor alle relevante dokumenter i forbindelse 

med virksomhedens tilladelse opbevares. Virksomheden har pligt til at holde biosikringsmappen opdateret, og CBB skal til 

enhver tid have adgang til mappen. Det er den sikringsansvarliges ansvar at sikre, at det kun er relevante personer, der har 

adgang til mappen og dens indhold i original eller kopieret form, og at materialet er sikret mod tyveri, misbrug og 

bortkomst. Da biosikringsmappen indeholder oplysninger om opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer og navne på 

agens, skal mappen opbevares under aflåste forhold. 

 
 

 

RELEVANTE DIGITALE BLANKETTER 
 

 
(Alle blanketter ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening) 

 

 Ansøg om tilladelse (ansøgning inklusiv sårbarhedsvurdering og sikringsplan)

 
 Indberet køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse

 
 Indberet ændringer til tilladelse

 
 Indberet lagerliste - biologiske stoffer

 
 Personliste (Findes kun i pdf-version) 

Personliste vejledning

 
 Tilmelding til biosikringskurset: https://booking.biosikring.dk/

 
 
 

ØVRIG INFORMATION OG VEJLEDNINGER 
 

 
(Vejledninger uden link ligger under login for sikringsansvarlige på biosikring.dk) 

 

 Sikringstrin standard, Sikringstrin udvidet og Sikringstrin ekstra (login for sikringsansvarlige på 

biosikring.dk/Informationsmaterialer)

 
 Hjælp til undervisning på din virksomhed (login for sikringsansvarlige/biosikring.dk /undervisningsmaterialer)

 
 Lagerliste hvorfor og hvordan? (login for sikringsansvarlige på biosikring.dk/Informationsmaterialer)

 
 Retningslinjer ved ansættelse af og samarbejde med personer, der skal arbejde med kontrolbelagte biologiske 

stoffer (login for sikringsansvarlige på biosikring.dk/Informationsmaterialer)

http://www.biosikring.dk/selvbetjening/
https://booking.biosikring.dk/
http://www.biosikring.dk/290/


9  

 

 
Virksomheder, som udfører diagnostik, der kan medføre isolation af kontrolbelagte biologiske stoffer, skal: 

 Vælge en eller flere personer, der kan varetage opgaven som sikringsansvarlig på virksomheden. CBB afholder 

biosikringskurser for kommende sikringsansvarlige, hvor lovgivning, regler, blanketter etc. gennemgås. Kurset er 

gratis men obligatorisk, og tilmelding sker via https://booking.biosikring.dk/
 

 Ansøge om tilladelse via Biosikring.dk/Selvbetjening

 
 

Når ansøgningsmaterialet er modtaget og behandlet hos CBB, sender CBB en tilladelse til virksomheden, såfremt den 

opfylder kriterierne for tilladelse. Tilladelsen kan kun meddeles til virksomheder, som har et legitimt formål med at opnå 

tilladelse til diagnostisk udredning, der kan medføre isolation af kontrolbelagte biologiske stoffer. 

På tilladelsen henvises til den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige person og evt. sekundære sikringsansvarlige 

personer med navns nævnelse. Tilladelsen er personlig, dvs. at tilladelsen er gældende, så længe den ansvarlige leder eller 

de sikringsansvarlige personer er ansat på virksomheden. Såfremt den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige 

person eller de sekundære sikringsansvarlige personer forlader virksomheden, er det den person, som er ansvarlig for 

virksomheden, der skal sørge for, at navnet på den nye ansvarlige leder eller navnet på den nye sikringsansvarlige person 

meddeles CBB i god tid før skiftet. Ellers vil tilladelsen være ugyldig. 

Tilladelsen gælder, så længe virksomheden udfører diagnostisk udredning. Tilladelsen gælder ikke opbevaring af 

kontrolbelagte biologiske stoffer, ud over 14 dage efter endt udredning. 

 
 

Når virksomheden har modtaget tilladelsen, skal den sikringsansvarlige: 

 sikre, at alle relevante ansatte er uddannet dvs. instrueret og informeret om biosikring på et niveau, der er 

passende for virksomheden og tilladelsen. Det betyder blandt andet, at de relevante ansatte skal kende til 

biosikring og proceduren for fremkomst af kontrolbelagt materiale, herunder bortskaffelse, samt kunne agere 

korrekt i forhold til den. Det samme gælder procedurer for transport af kontrolbelagte isolater. Samtidig skal det 

logges, hvem der har adgang til oplysninger om, at en anonymiseret prøve indeholder kontrolbelagt biologisk 

stof. I den forbindelse kan CBB udbede sig dokumentation, i form af fx personlister, der sikrer, at de relevante 

medarbejdere får tilstrækkelig information og logges. Hvis virksomheden på anden vis kan dokumentere og sikre 

ovennævnte, behøver de ikke at udarbejde lister eller inddele i personkategorier

 
 varetage eventuelle indberetninger til CBB ( se de to næste afsnit)

 
 indberette ændringer til tilladelsen via Biosikring.dk/Selvbetjening. Ændringer skal meddeles til CBB inden de 

påtænkes at finde sted

 
 holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv., og være tilstede ved tilsyn.

2. DIAGNOSTIK MED MULIGHED FOR ISOLATION AF KONTROLBELAGTE BIOLOGISKE STOFFER 

https://booking.biosikring.dk/
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SÆRLIGT FOR VIRKSOMHEDER MED TILLADELSE TIL DIAGNOSTIK 

 
Et biologisk stof er ikke kontrolbelagt, før det er identificeret, dvs. at det først er kontrolbelagt efter endt udredning. 

 

 Ved fund af kontrolbelagte biologiske stoffer skal virksomheden bortskaffe disse senest 14 arbejdsdage efter endt 

udredning, medmindre der indhentes tilladelse til besiddelse af det specifikke biologiske stof hos CBB.

 
 Virksomheder der udelukkende har tilladelse til diagnostisk udredning, er fritaget fra kravet om indberetning af 

bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer, såfremt bortskaffelsen sker som led i en diagnostisk udredning, 

og hvis bortskaffelsen sker inden for 14 arbejdsdage efter endt udredning.

 
 Overdragelsen af kontrolbelagte biologiske stoffer skal således kun indberettes, når det biologiske stof er udredt, 

og når det ikke drejer sig om kliniske prøver. Derimod skal forskningsisolater, ringtest og anden udveksling af 

kendte kontrolbelagte biologiske stoffer indberettes til CBB.

 
 

 
INDBERETNING AF OVERDRAGELSE AF BIOLOGISKE STOFFER 

 
 
 

 Ved indberetning til CBB af overdragelse sondres der overordnet mellem materialer/isolater med kendt 
indhold af kontrolbelagte stoffer og klinisk udredning eller anden udredning, der indebærer isolation af 
kontrolbelagte biologiske stoffer. 

 
 Så længe der ikke er foretaget en nøjagtig identifikation af et isolat, er det ikke kontrolbelagt. Med 

materialer/isolater menes isolerede levende kulturer eller materialer, der forsætligt er inokuleret eller 
kontamineret med sådanne kulturer. 

 
 Når kendt materiale/isolat overdrages fra en virksomhed til en anden, skal både afsender og modtager 

indberette overdragelsen til CBB inden for 14 arbejdsdage. 

 
 Ved klinisk udredning gælder, at hverken afsenderen eller modtageren skal indberette overdragelsen til 

CBB, uanset om materialet/isolatet viser sig at indeholde kontrolbelagt biologisk stof. 

 
 Ved al anden udredning skal indholdet af kontrolbelagte biologiske stoffer indberettes til CBB inden for 14 

arbejdsdage efter udredning, af den virksomhed som udreder prøven. Det betyder blandt andet, at 
overdragelse af ukendte isolater/materialer til udredning i forskningsøjemed, skal indberettes til CBB inden 
for 14 arbejdsdage efter endt udredning, såfremt disse prøver viser sig at indeholde kontrolbelagte stoffer. 

 
 

Læs vejledningen på biosikring.dk/Informationsmaterialer under Login for sikringsansvarlige: Vejledning i 
hvornår overdragelse af kontrolbelagte biologiske stoffer skal indberettes til CBB jf. § 19 (BEK 981 af 15/10/2009 med 
senere ændringer) og § 17 (BEK 803 af 22/06/2017). 
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3. FORHANDLER KONTROLBELAGTE BIOLOGISKE STOFFER MED LAGER I DANMARK 

KOMMUNIKATION, OPBEVARING AF DOKUMENTER OG SIKKERHED 
 

 
Al kommunikation vedrørende biosikring skal foregå forsvarligt. Derfor skal dokumenter, lister og blanketter med navne 

på kontrolbelagte biologiske stoffer og opbevaringsforhold sendes rekommanderet såfremt navne på agens fremgår. 

På biosikringskurset får de sikringsansvarlige udleveret en biosikringsmappe, hvor alle relevante dokumenter i 

forbindelse med virksomhedens tilladelse opbevares. Virksomheden har pligt til at holde biosikringsmappen 

opdateret, og CBB skal til enhver tid have adgang til mappen. Der er ikke krav til, at virksomheder uden tilladelse til 

opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer opbevarer biosikringsmappen under aflåste forhold. 

 
 

 
RELEVANTE DIGITALE BLANKETTER 

 

 
(Blanketter ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening) 

 

 Ansøg om tilladelse (ansøgning inklusiv sårbarhedsvurdering og sikringsplan)

 
 Indberet køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse

 
 Indberet ændringer til tilladelse

 
 Personliste (Findes kun i pdf-version) Kan anvendes til at sikre uddannelse og logning af de relevante ansatte ved 

fremkomst af kontrolbelagte biologiske stoffer

Personliste vejledning 

 
 Tilmelding til biosikringskurset: https://booking.biosikring.dk/

 
 

 

ØVRIG INFORMATION OG VEJLEDNINGER 
 

(Vejledninger uden link ligger under login for sikringsansvarlige på Biosikring.dk/Informationsmaterialer) 
 

 Vejledning i hvornår overdragelse af kontrolbelagte biologiske stoffer skal indberettes til CBB jf. § 19 (BEK 981 

af 15/10/2009 med senere ændringer) og § 17 (BEK 803 af 22/06/2017) 

 
 
 

 
 

Virksomheder, der ønsker at forhandle kontrolbelagte biologiske stoffer og har lager i Danmark er omfattet af 

biosikringslovgivningen og skal have tilladelse til at besidde og forhandle kontrolbelagte biologiske stoffer. 

Kontakt CBB for nærmere information. 

http://www.biosikring.dk/selvbetjening/
https://booking.biosikring.dk/
http://www.biosikring.dk/290/
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Forhandlere af kontrolbelagte biologiske stoffer uden lager i Danmark er omfattet af biosikringslovgivningen. Da 

forhandlere uden lager i Danmark ikke besidder, fremstiller, anvender eller opbevarer de kontrolbelagte biologiske stoffer, 

kræves der ikke specifik tilladelse til køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse, jf. § 4 i bekendtgørelserne, men CBB´s 

regelsæt for forhandlere uden lager i Danmark skal følges. 
 

Forhandlere af kontrolbelagte biologiske stoffer uden lager i Danmark skal: 
 

 udpege en eller flere sikringsansvarlige personer, jf. § 11 (BEK 981 af 15/10/2009 med senere ændringer) og § 9 

(BEK 803 af 22/06/2017). CBB afholder biosikringskurser for kommende sikringsansvarlige, hvor lovgivning, regler, 

blanketter etc. gennemgås. Kurset er gratis men obligatorisk og tilmelding sker via https://booking.biosikring.dk/
 

 ansøge om tilladelse via Biosikring.dk/Selvbetjening
 

NB: Forhandlere, der alene forhandler toksiner under grænsemængderne, er undtaget fra kravet om at udfylde en 

sårbarhedsvurdering- og sikringsplan. Se Toksiner under grænsemængderne i afsnit 1. BESIDDER KONTROLBELAGTE 

BIOLOGISKE STOFFER. 
 

Når ansøgningsmaterialet er modtaget hos CBB, sender CBB et forhandlerbrev til forhandleren med information om 

dennes forpligtelser. 
 

Det er den sikringsansvarliges pligt at: 
 

 sikre, at alle relevante ansatte er uddannet dvs. instrueret og informeret om biosikring på et niveau, der er 

passende for virksomheden.

 
 indberette køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse af kontrolbelagte biologiske stoffer til virksomheder i 

Danmark og udlandet inden for 14 arbejdsdage med angivelse af art, mængde og modtager, jf. § 19 (BEK 981 af 

15/10/2009 med senere ændringer) og § 17 (BEK 803 af 22/06/2017).

 
 ajourføre en samlet oversigt over køb, salg, overdragelse og bortskaffelse kontrolbelagte biologiske stoffer 

minimum hver 3. måned, jf. § 18 (BEK 981 af 15/10/2009 med senere ændringer) og § 16 (BEK 803 af 

22/06/2017).

 
 indberette ændringer til tilladelsen via Biosikring.dk/Selvbetjening. Ændringer skal meddeles til CBB inden de 

påtænkes at finde sted.

 
 holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv., og være tilstede ved tilsyn.

 

 
KOMMUNIKATION, OPBEVARING AF DOKUMENTER OG SIKKERHED 

 

 
Al kommunikation vedrørende biosikring skal foregår forsvarligt. Derfor skal dokumenter, lister og blanketter med navne 

på kontrolbelagte biologiske stoffer enten sendes via CBB's digitale blanketter eller sendes rekommanderet og opbevares 

under aflåste forhold. Virksomheden får sammen med tilladelsen udleveret cbb-koder, som kan benyttes ved indberetning 

og anden kommunikation med CBB vedrørende de kontrolbelagte biologiske stoffer. Derved kan kommunikationen foregå 

uden anden sikkerhed. 

4. FORHANDLER KONTROLBELAGTE BIOLOGISKE STOFFER UDEN LAGER I DANMARK 

https://booking.biosikring.dk/
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På biosikringskurset får de sikringsansvarlige udleveret en biosikringsmappe, hvor alle relevante biosikringsdokumenter 

opbevares. Virksomheden har pligt til at holde biosikringsmappen opdateret, og CBB skal til enhver tid have adgang til 

mappen. Der er ikke krav til, at virksomheder uden tilladelse til opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer opbevarer 

biosikringsmappen under aflåste forhold. 

 
 
 

RELEVANTE DIGITALE BLANKETTER 
 

 
(Blanketter ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening) 

 

 Ansøg om tilladelse (ansøgning inklusiv sårbarhedsvurdering og sikringsplan)

 
 Indberet køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse

 
 Indberet ændringer til tilladelse

 
 Tilmelding til biosikringskurset: https://booking.biosikring.dk/

http://www.biosikring.dk/selvbetjening/
https://booking.biosikring.dk/
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5. BESIDDER KONTROLBELAGT RELATERET MATERIALE 

 
 

Relateret materiale, der er underlagt kontrol, er oplistet på kontrollisten, som udgør bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 

af 15. oktober 2009 med senere ændringer. Endvidere er der på biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet af kontrol” 

en generel afgrænsning af hvilket relateret materiale, der er omfattet samt specifikke bemærkninger til kontrolbelagt 

udstyr og laboratorier. 

 

 

 

Virksomheder, der ønsker at besidde kontrolbelagt relateret materiale skal: 
 

 Vælge en eller flere personer, der kan varetage opgaven som sikringsanvarlig på virksomheden. CBB afholder 

biosikringskurser for kommende sikringsansvarlige, hvor lovgivning, regler, blanketter etc. gennemgås. Kurset er 

gratis men obligatorisk, og tilmelding sker via https://booking.biosikring.dk/
 

 Ansøge om tilladelse via Biosikring.dk/Selvbetjening
 

Når ansøgningsblanket samt sårbarhedsvurdering og sikringsplan er modtaget og behandlet hos CBB, sender CBB en 

tilladelse til virksomheden, såfremt den opfylder kriterierne for tilladelse. Tilladelsen kan kun meddeles til virksomheder, 

som har et legitimt formål med at opnå tilladelse til at arbejde med relateret materiale. Tilladelsen er tidsbegrænset til 

maksimalt 5 år, hvorefter der kan søges om ny tilladelse. 
 

På tilladelsen henvises til den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige person og evt. sekundære sikringsansvarlige 

personer med navns nævnelse. Tilladelsen er personlig, dvs. at tilladelsen er gældende, så længe den ansvarlige leder eller 

de sikringsansvarlige personer er ansat på virksomheden. Såfremt den ansvarlige leder, den primære sikringsansvarlige 

person eller de sekundære sikringsansvarlige personer forlader virksomheden, er det den person, som er ansvarlig for 

virksomheden, der skal sørge for, at navnet på den nye ansvarlige leder eller navnet på den nye sikringsansvarlige person 

meddeles CBB i god tid før skiftet. Ellers vil tilladelsen være ugyldig. 
 

Når virksomheden har modtaget tilladelsen, er det den sikringsansvarliges pligt at: 
 

 sikre, at alle relevante ansatte er uddannet dvs. instrueret og informeret om biosikring på et niveau, der er 

passende for virksomheden og tilladelsen. Det betyder blandt andet, at de relevante ansatte skal kende til 

biosikring og procedurerne for bortskaffelse og registrering i forbindelse med lagerføring samt kunne agere 

korrekt i forhold til dem.

 
 indberette køb, salg, overdragelse og bortskaffelse af kontrolbelagte relaterede materialer til virksomheder i 

Danmark og udlandet inden for 14 arbejdsdage med angivelse af art, mængde og modtager (Se note om 

forbrugsmaterialer). Virksomheden kan vælge at anvende CBB’s indberetningsblanketter eller udarbejde egne 

lister, så de fx kan integreres med et eksisterende registreringssystem. En eventuelt alternativ registrering skal 

indeholde de samme oplysninger og er underlagt de samme krav som CBB’s indberetningsblanketter.

 
 ajourføre en lagerliste over kontrolbelagte relaterede materialer minimum hver 3. måned og indsende årets 

lagerlister én gang årligt pr. 1. marts (Se note om forbrugsmaterialer). En eventuelt alternativ registrering af 

lagerbevægelser og status skal indeholde de samme oplysninger og er underlagt de samme krav som CBB’s 

lagerliste.

KONTROLBELAGTE RELATEREDE MATERIALER – GENERELT AFSNIT 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125970
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125970
https://booking.biosikring.dk/
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 indberette ændringer til tilladelsen via Biosikring.dk/Selvbetjening. Ændringer skal meddeles til CBB inden de 

påtænkes at finde sted.

 
 holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv., og være tilstede ved tilsynsbesøg.

 

 
NOTE: KONTROLBELAGTE FORBR UGSVARER MHT. INDBER ETNING OG LAGERFØRIN G 

 
Kontrolbelagte forbrugsvarer i form af bioreaktorer til engangsbrug (omfatter udelukkende selvbærende enheder; 

fermentorposer er ikke kontrolbelagte) samt filtreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter, patroner eller 

plader) skal ikke lagerføres og således heller ikke indgå i den årlige lageropgørelse. 
 

Oversigt over de gældende krav for faste relaterede materialer og forbrugsvarer: 
 

 
Krav 

 
Fast udstyr 

 
Forbrugsvarer (engangs- og 

genanvendelige) 

 
Ajourføring af register/lagerliste minimum hver 3. 

måned (§18, stk. 1) 

 
Ja 

 
Nej 

 
Indsendelse af lagerlister til CBB (§18, stk. 2) 

 
Ja 

 
Nej 

 
Indberetning af køb og overdragelse (§19) 

 
Ja 

 
Nej 

 
Indberetning af salg og overdragelse (§19) 

 
Ja 

 
Ja 

 
Indberetning af bortskaffelse af sidste enhed (§19)* 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ajourføring af samlet oversigt over køb, salg, 

overdragelse og bortskaffelse minimum hver 3. måned 

(§18, stk. 3) (Gælder kun forhandlere uden lager) 

 
Ja 

 
Nej 

 

* Såfremt der ikke påtænkes at indkøbe/anvende udstyret i fremtiden skal ændringen indberettes til CBB, som ændring 
af tilladelse. 
Opdateret 13/12-2018 

 
 
 

 
KOMMUNIKATION, OPBEVARING AF DOKUMENTER OG SIKKERHED 

 

 
Al kommunikation vedrørende biosikring skal foregå forsvarligt. Det betyder, at ansøgninger, sårbarhedsvurdering og 

sikringsplan samt ændringer til tilladelser, skal indsendes via CBBs digitale blanketter eller rekommanderet til CBB. Øvrig 

kommunikation vedrørende kontrolbelagte relaterede materialer kan sendes med e-mail og almindelig post. 
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6. FORHANDLER KONTROLBELAGT RELATERET MATERIALE MED LAGER I DANMARK 

7. FORHANDLER KONTROLBELAGT RELATERET MATERIALE UDEN LAGER I DANMARK 

På biosikringskurset får de sikringsansvarlige udleveret en biosikringsmappe, hvor alle relevante dokumenter i forbindelse 

med virksomhedens tilladelse opbevares. Virksomheden har pligt til at holde biosikringsmappen opdateret, og CBB skal til 

enhver tid have adgang til mappen. Der er ikke krav til, at virksomheder uden tilladelse til opbevaring af kontrolbelagte 

biologiske stoffer opbevarer biosikringsmappen under aflåste forhold. 

 
 
 

RELEVANTE DIGITALE BLANKETTER 
 

 
(Blanketter og blanketvejledninger ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening) 

 

 Ansøg om tilladelse (ansøgning inklusiv sårbarhedsvurdering og sikringsplan)

 
 Indberet køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse

 
 Indberet ændringer til tilladelse

 
 Indberet lagerliste - relateret materiale

 
 Tilmelding til biosikringskurset: https://booking.biosikring.dk/

 
 
 

 

Besiddelse, fremstilling, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagte relateret materiale, kan kun ske efter tilladelse, jf. § 4 
i bekendtgørelse 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Forhandlere af kontrolbelagt relateret materiale skal følge 
reglerne for besiddelse af kontrolbelagt relateret materiale. Se afsnit 5. BESIDDER KONTROLBELAGT RELATERET MATERIALE 

 
 
 

 

Forhandlere af kontrolbelagt relateret materiale uden lager i Danmark er omfattet af biosikringslovgivningen. Da 

forhandlere uden lager i Danmark ikke besidder, fremstiller, anvender eller opbevarer de kontrolbelagte relaterede 

materialer, kræves der ikke specifik tilladelse til køb, salg, overdragelse eller bortskaffelse heraf, jf. § 4 i 

bekendtgørelse 981 af 15/10/2009 med senere ændringer. Men CBB´s regelsæt for forhandlere uden lager i Danmark 

skal følges. 

 
Det betyder at forhandlere af kontrolbelagt relateret materiale uden lager i Danmark skal: 

 
 ansøge om tilladelse via Biosikring.dk/Selvbetjening

 
 udpege en eller flere sikringsansvarlige personer, jf. § 11 i bekendtgørelsen. CBB afholder biosikringskurser for 

kommende sikringsansvarlige, hvor lovgivning, regler, blanketter etc. gennemgås. Kurset er gratis, og tilmelding 

sker via https://booking.biosikring.dk/

http://www.biosikring.dk/selvbetjening/
https://booking.biosikring.dk/
https://booking.biosikring.dk/
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Når ansøgningsblanket samt sårbarhedsvurdering og sikringsplan er modtaget hos CBB, sender CBB et forhandlerbrev til 

forhandleren med information om dennes forpligtelser. 

 
Det er den sikringsansvarliges pligt at: 

 
 sikre, at alle relevante ansatte er uddannet dvs. instrueret og informeret om biosikring på et niveau, der er 

passende for virksomheden.

 
 indberette køb, salg, overdragelse og bortskaffelse af kontrolbelagte relaterede materialer til virksomheder i 

Danmark og udlandet inden for 14 arbejdsdage med angivelse af art, mængde og modtager, jf. § 19 i 

bekendtgørelsen.

NB: Undtaget for indberetning er køb og overdragelse af kontrolbelagte forbrugsvarer i form af fermentorposer 

og filtreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader). Bemærk at undtagelsen ikke 

gælder salg og overdragelse af kontrolbelagte forbrugsvarer. 

 
 ajourføre en samlet oversigt over køb, salg, overdragelse og bortskaffelse for relaterede materialer minimum 

hver 3. måned, jf. § 18 i bekendtgørelsen.

 
 indberette ændringer til tilladelsen via Biosikring.dk/Selvbetjening. Ændringer skal meddeles til CBB inden de 

påtænkes at finde sted.

 
 holde sig ajour via CBB’s hjemmeside, nyhedsbrev mv., og være tilstede ved tilsyn.

 
 

KOMMUNIKATION, OPBEVARING AF DOKUMENTER OG SIKKERHED 
 

 
Al kommunikation vedrørende biosikring skal foregå forsvarligt. Det betyder, at ansøgninger, sårbarhedsvurdering og 

sikringsplan samt ændringer til en tilladelse enten skal foregå via CBB's digitale blanketter eller indsendes 

rekommanderet til CBB. 

Øvrig kommunikation vedrørende kontrolbelagte relaterede materialer kan sendes via CBB's digitale blanketter, e-mail 

og almindelig post. 

På biosikringskurset får de sikringsansvarlige udleveret en biosikringsmappe, hvor alle relevante biosikringsdokumenter 

opbevares. Virksomheden har pligt til at holde biosikringsmappen opdateret, og CBB skal til enhver tid have adgang til 

mappen. Der er ikke krav til, at virksomheder uden tilladelse til opbevaring af kontrolbelagte biologiske stoffer 

opbevarer biosikringsmappen under aflåste forhold. 

 

 
RELEVANTE DIGITALE BLANKETTER 

 

(Blanketter og blanketvejledninger ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening) 
 

 Tilmelding til biosikringskurset: https://booking.biosikring.dk/
 

 Indberet køb, salg, overdragelse samt bortskaffelse

 
 Indberet ændringer til tilladelse

http://www.biosikring.dk/selvbetjening/
https://booking.biosikring.dk/
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8. UDLEJER KONTROLBELAGT RELATERET MATERIALE 

9. LEJER KONTROLBELAGT RELATERET MATERIALE 

ØVRIG INFORMATION OG VEJLEDNINGER 
 

 
 Næste biosikringskursus [Link til Biosikring.dk/Kurser/Biosikringskurser] 

 
 
 

 

Udlejning af kontrolbelagt relateret materiale kræver tilladelse jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med 

senere ændringer fra Center for Biosikring og Bioberedskab . Følg reglerne for besiddelse af kontrolbelagt relateret 

materiale og udlever derudover kopier af brev til lejere af udstyr. 

 
 Se afsnit 5. Besidder kontrolbelagt relateret materiale 

 

 Link til Brev til lejere af relateret materiale 
 
 

 

 

Leje af kontrolbelagt relateret materiale kræver tilladelse jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere 

ændringer fra Center for Biosikring og Bioberedskab. 

 
Afhængigt af behovet, kan der enten søges om en generel 5-årig tilladelse til opbevaring af specificerede kontrolbelagte 

relaterede materialer (fx fermentorer), eller der kan søges om en tidsbegrænset engangstilladelse, der kun er gældende for 

en enkelt lejeperiode. 

 

 
5-  ÅRIG TILLADELSE 

 

Såfremt lejeperioden overskrider en periode på 3 måneder - enten for en enkelt udlejning eller samlet inden for en 

periode på ét år - skal lejer følge reglerne for besiddelse af relateret materiale. 

 
 Se afsnit 5. Besidder kontrolbelagt relateret materiale 

 
 
 

TIDSBEGRÆNSET ENGANGSTILLADELSE 

 

Såfremt lejen er af kortere varighed end tre måneder, skal lejer underskrive og sende en erklæring til CBB om, at 

virksomheden er bevidst om sit ansvar i forhold til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009. 

 
Udover at indsende en erklæring til CBB, skal lejer, når det lejede udstyr modtages, indberette overdragelsen til CBB 

senest 14 arbejdsdage efter overdragelsen. Lejer skal ligeledes indberette til CBB, når det lejede udstyr afleveres tilbage til 

udlejer. Det skal ske senest 14 arbejdsdage efter afslutning af lejeperioden, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 

2009. Lejeren kan anvende CBB’s indberetningsblanketter eller udarbejde egne lister, der indeholder de 

samme oplysninger. 

http://www.biosikring.dk/135/#c295
http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Blanketter_og_vejledninger/Brev_til_lejere_af_relateret_materiale.docx
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Når erklæringen er modtaget og behandlet hos CBB, sender CBB en tilladelse til virksomheden, såfremt den opfylder 

kriterierne for tilladelse. Tilladelsen kan kun meddeles til virksomheder, som har et legitimt formål med at opnå 

tilladelse til at forhandle og opbevare relateret materiale, jf. § 6 i bekendtgørelsen. 

KOMMUNIKATION, OPBEVARING AF DOKUMENTER OG SIKKERHED 
 

 
Erklæringer og øvrig kommunikation vedrørende leje af kontrolbelagte relaterede materialer kan sendes med e-mail og 

almindelig post. 

 

RELEVANTE BLANKETTER 

(Blanketter og blanketvejledninger ligger under Biosikring.dk/Selvbetjening) 
 

 Indberet køb, salg overdragelse eller bortskaffelse 

http://www.biosikring.dk/selvbetjening/


20  

10. KATEGORI A, B OG C 

 
 

Teknologi er defineret i bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, kapitel 3 om relateret materiale. 

CBB omtaler sådan teknologi som teknologi med misbrugspotentiale (TMP). På biosikring.dk i menuen ”Hvad er omfattet 

af kontrol?” er TMP forklaret nærmere. Det drejer sig om viden og færdigheder, der potentielt kan misbruges til udvikling, 

produktion eller brug af et biologiske våben. 

 
 
 

 
A. Umiddelbar våbenudvikling eller -anvendelse er mulig 

Bemærk: Arbejde med TMP i kat. A kræver en forudgående tilladelse fra CBB inden projektstart. Ansøgning herom 
er individuel og aftales i det konkrete tilfælde med CBB. 

 

B. Alvorlig misbrugsmulighed som led i våbenudvikling 
Bemærk: Arbejde med TMP i kat. B kræver forudgående vejledning fra CBB for at begrænse 
misbrugsmulighederne. Der stilles ikke krav om indhentning af tilladelse. 

 

C. Mindre alvorlig og mere generel misbrugsmulighed 
Bemærk: Arbejde med TMP i kat. C kræver opmærksomhed og ansvarlig sikringskultur på virksomheden. Der 
stilles ikke krav om indhentning af tilladelse eller forudgående vejledning fra CBB. 

 
 

Virksomheder, der ønsker at arbejde med TMP skal: 
 

 Rette henvendelse til CBB for at få afklaret, hvorvidt der faktisk er tale om TMP i virksomheden. CBB giver 

herefter besked om, hvad virksomheden skal foretage sig efterfølgende. 

 
 Vælge en eller flere personer, der kan varetage opgaven som biosikringsansvarlig på virksomheden. CBB afholder 

biosikringskurser for kommende sikringsansvarlige, hvor lovgivning, regler, blanketter etc. gennemgås. Kurset er 

gratis men obligatorisk, og tilmelding sker via https://booking.biosikring.dk/ 

 
 

Når virksomheden har modtaget enten en tilladelse (kat. A) eller specifik vejledning (kat. B), er det den 

sikringsansvarliges pligt at: 
 

 Sørge for, at overholde de retningslinjer, CBB har givet i enten tilladelse eller vejledning. 

 
 Sikre, at alle relevante ansatte er uddannet, dvs. instrueret og informeret om biosikring på et niveau, der er 

passende for virksomheden og den TMP, der arbejdes med. Det betyder blandt andet, at de relevante ansatte 

skal kende til biosikring og de af CBB anbefalede forholdsregler. 

 
 
 

ØVRIG INFORMATION OG VEJLEDNINGER 
 

 Link til Biosikring.dk/ Hvad er omfattet af kontrol? 

 Temahæfte: Viden forpligter – Sikring af teknologi mod misbrug 

KONTROLBELAGT TEKNOLOGI (VIDEN OG FÆRDIGHEDER) – GENERELT AFSNIT 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125970
http://www.biosikring.dk/125/
http://www.biosikring.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Rapporter/temarapport_web_2013.pdf
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11. FREMFØRINGSMIDLER 

 
 
 

 
 

Besiddelse, fremstilling, anvendelse, opbevaring, køb, salg og anden form for overdragelse, distribution, transport og 

bortskaffelse af fremføringsmidler, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 981 af 15/10/2009 med senere ændringer, må 

kun ske efter forudgående tilladelse fra CBB. 

Som specificeret under punkt 2 i bilag 1 til bekendtgørelsen, omfatter kontrolbelagte fremføringsmidler udelukkende 

systemer, der specielt er konstrueret eller modificeret til installation på luftbårne fartøjer (fx sprøjtefly). Dvs. at kun spray- 

eller tågesystemer, der opfylder denne betingelse er kontrolbelagte. Kontakt CBB for nærmere information. Telefon 3268 

8127. 

FREMFØRINGSMIDLER 



 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse 
Center for Biosikring og Bioberedskab 

Statens Serum Institut 

 
E-mail: cbb@ssi.dk 

www.biosikring.dk 

mailto:cbb@ssi.dk
http://www.biosikring.dk/

