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29. februar 2016

Nyt om biosikring

Årlig indberetning af lagerlister - sidste frist i morgen!

Virksomheder som opbevarer, forhandler eller udlejer kontrolbelagte biologiske sto㆔�er og/eller relateret materiale, og som skal
føre lagerlister, har sidste frist for indberetning af årets lagerlister til CBB i morgen. Virksomheder, der indberetter lagerlister hver
3. måned (Sikringstrin udvidet), har sidste frist i morgen for indsendelse af lagerlister for det seneste kvartal.
CBB vil de kommende uger behandle de indkomne indberetninger, og såfremt der er uoverensstemmelser eller andet i de
indsendte opgørelser, vil de berørte virksomheder blive kontaktet.

Vær opmærksom på, at

Toksiner under grænsemængderne skal ikke lagerføres og derfor ikke lagerindberettes

Kontrolbelagte forbrugsvarer i form af fermentorposer og 䐠穪ltreringskomponenter (fx moduler, elementer, kassetter,
patroner eller plader) skal ikke lagerføres og således heller ikke indgå i den årlige lagerindberetning

Den årlige lagerindberetning skal altid indeholde kopier af samtlige af årets lagerlister (men ikke længere en
indberetningsblanket)

Den seneste lagerstatus skal være aktuel, dvs. tæt på indberetningsdatoen

Det er tilladelsesnummer - og ikke journalnummer - der skal udfyldes på lagerlisterne

Oplysninger om relateret materiale kan sendes pr. mail eller med almindelig post

Oplysninger om kontrolbelagte biologiske sto㆔�er kan sendes pr. mail eller almindelig post, hvis der benyttes CBB-
koder. Såfremt koderne ikke benyttes, skal indberetning og anden kommunikation vedrørende biologiske sto㆔�er
sendes rekommanderet.

CBB's årsberetning 2015 er udkommet

Årsberetningen opsummerer centrets indsatsområder i 2015, som omfatter undervisning,  tilladelser, tilsyn, opdatering af trussels-
og risikovurderingsmetoder, indsatsdoktriner, beredskab, diagnostiske metoder og beslutningsstøttesystemer samt international
biosikring.

Den trykte udgave af årsberetningen er sendt til alle sikringsansvarlige med posten, og pdf-udgaven kan hentes på biosikring.dk:
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https://www.biosikring.dk/䐠穪leadmin/user_upload/PDF_FILER/Rapporter/aarsberetning_2015_web.pdf

Ny bog: Preventing Biological Threats: What You Can Do

Bogen “Preventing Biological Threats: What You Can Do” er udgivet af Bradford Disarmament Research Centre, University of
Bradford og kapitel 14, der omhandler det danske biosikringssystem, er skrevet af CBB. Kapitlet giver et overblik over det danske
biosikringssystem og beskriver implementeringen, den opsøgende indsats og holdninger til biosikring i Danmark. Endvidere
kommer kapitlet ind på teknologikontrol, forskning og viden samt internationalt samarbejde. I forbindelse med bogen er der
endvidere udgivet en håndbog til undervisningsbrug, kaldet The Power Team-Based Learning.
Link til håndbøgerne: http://www.brad.ac.uk/bioethics/guidetobiologicalsecurityissues/

 

Nye præciseringer af kontrolbelagte fermentorer og komponenter

Kontrolbelagte fermentorer og komponenter

Pkt. b i bilag 1 (BEK nr 946 af 14/08/2015 ) omfatter fermentorer, både i form af samlede anlæg samt enkeltkomponenter. Som det
fremgår af de䐠穪neringen i bilaget, er fermentorer, der kan anvendes til dyrkning af farlige mikroorganismer, kontrolbelagte.

Såfremt en virksomhed besidder 䐢€ere fermentorer under 20 liter, som kan serieforbindes, kan de være kontrolbelagte
såfremt CBB vurderer, at de udgør et misbrugspotentiale

 Fermenteringsudstyr er kontrolbelagt som en samlet enhed, men også særskilt som holdere, dyrkningskamre og
proceskontrolenheder

Kontrolbelagte proceskontrolenheder til fermentorer

Proceskontrolenheder til fermentorer er elektroniske styreenheder som fungerer ved hjælp af software. Denne software er ikke
underlagt kontrol, da kontrollen udelukkende omhandler hardware.

Proceskontrolenheder indgår i tilladelsen og på lagerlisten som særskilte materialer, såfremt de er mobile (dvs. ikke fysisk
sammenkoblet til én fermentor) og kan tilsluttes én eller 䐢€ere forskellige fermentorer.

Virksomheder, som i forvejen har en tilladelse hos CBB, skal indsende en ændringsblanket hvis de besidder én eller 䐢€ere mobile
proceskontrolenheder, der kan adskilles fra fermentoren og som kan tilsluttes og styre én eller 䐢€ere fermentorer ad gangen.

En proceskontrolenhed, som er en integreret del af en kontrolbelagt fermentor (dvs. ikke kan adskilles fysisk fra denne), vil
automatisk være inkluderet i virksomhedens udstedte tilladelse til fermentorer og er dermed ikke kontrolbelagt for sig, ligesom
den ikke skal lagerføres for sig.
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