
Generelle retningslinjer

•	 Ændringer	 anvendes	 til	 at	 indberette	ændringer	

under	en	eksisterende	tilladelse.

•	 Ændringer	under	en	eksisterende	tilladelse	skal	

meddeles	til	Center	for	Biosikring	og	Biobered

skab	(CBB),	inden	ændringen	påtænkes	at	finde	

sted.		

•	 Blanketfeltet	“Virksomhedens	egne	noter”	er	til	

egne	notater	og	registreringer.	Feltet	læses	ikke	

af	CBB.

1. Kontaktoplysninger

I	 rubrikken	 anføres	 virksomhedens	 og	 lokalitetens	

navn,	adresse,	telefonnummer	og	eventuelt	produk

tionsenhedsnummer	(Pnummer)	 for,	hvor	virksom

heden	opbevarer	kontrolbelagt	materiale.

2. Oplysninger om biosikring på lokaliteten

I	 rubrikken	anføres	CBBtilladelsesnummer,	navn	og	

CPRnummer	på	den	sikringsansvarlige.	CBBtilladel

sesnummer	 står	på	 tilladelsen	 til	 de	kontrolbelagte	

materialer.

3. Kategorier til ændringsblanketten

Først	 angives	 det	 ved	 afkrydsning,	 hvilken	 kategori	

ændringsblanketten	 vedrører.	 Flere	 kategorier	 kan	

anføres.	Afkrydsningen	 suppleres	 herefter	 af	 uddy

bende	kommentarer	til	de	enkelte	kategorier:

a. Ansøgning om yderligere materialer til den eksiste-

rende tilladelse 

I	 feltet	 ”Biologisk	 stof”	 anføres,	 hvilke	 yderligere	

kontrolbelagte	 biologiske	 stoffer	 virksomheden	 øn

sker	at	føje	til	den	eksisterende	tilladelse.	

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.

I	feltet	”Fremføringsmidler	og/eller	relateret	materia

le”	 anføres,	 hvilke	 kontrolbelagte	 fremføringsmidler	

og/eller	 relateret	materiale	 virksomheden	ønsker	at	

føje	til	den	eksisterende	tilladelse.	

I	feltet	”Antal”	anføres	antal	på	ansøgningstidspunk

tet,	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.

I	 feltet	 ”Formålsbeskrivelse	 og	 tidsplan”	 beskrives	

formålet	med	aktiviteten/aktiviteterne.	Hvis	den	eller	

de	er	tidsbegrænsede,	angives	en	tidsplan,	fx	3	år	for	

et	ph.d.projekt.	

I	feltet	”Ansvarlige	fra	virksomheden”	anføres	navne,	

uddannelse	og	stillingsbetegnelse	på	hoveddeltagere	

fra	virksomheden.

I	feltet	”Samarbejdspartnere	med	relation	til	aktivite

ten”	anføres	navne	på	eventuelle	virksomheder,	der	

samarbejdes	 med	 i	 det	 beskrevne	 arbejde/projekt.	

Desuden	anføres	CVRnummer	og	navn	på	en	kon

taktperson	fra	virksomheden.	

Feltet	”Samlet	ressourceforbrug	til	aktiviteten”	

udfyldes	 kun	 af	 virksomheder,	 der	 ønsker	 at	 have	
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projektlignende	 aktiviteter	 med	 kontrolbelagte	 bio

logiske	stoffer.	I	rubrikken	anføres,	hvorledes	aktivi

teten	er	eller	påtænkes	finansieret.	Det	estimerede	

samlede	 ressourceforbrug	 angives	 som	 virksomhe

dens	 egenfinansiering	 samt	 evt.	 ekstern	 finansie

ring	inkl.	lønmidler.	Navne	på	eksterne	bidragsydere	

(fonde,	virksomheder,	samarbejdspartnere)	samt	det	

beløb,	der	bidrages	med,	skal	oplyses.	

Hvis	der	er	væsentlige	ændringer	til	den	eksisterende	

tilladelse,	skal	der	som	bilag	vedlægges	revideret	sår

barhedsvurdering	og	sikringsplan.

b. Ændring vedrørende sikringsansvarlig

Navn,	CPRnummer	og	arbejdsstedets	kontaktoplys

ninger	på	den	nye	sikringsansvarlige	person	anføres	i	

rubrikken.	Der	anføres,	hvilken	uddannelse,	stillings

betegnelse	 og	 ansættelsesforhold	 den	 sikringsan

svarlige	har.	

Hvis	en	sikringsansvarlig	person	udgår	af	funktionen,	

anføres	i	rubrikken	navn	på	denne	og	CPRnummer.

c. Ændringer i virksomheden

Her	beskrives	de	ændringer	i	virksomheden,	som	kan	

have	betydning	for	den	eksisterende	tilladelse	fx	en	

beskrivelse	af	nytilbygning,	flytning	af	kontrolbelagt	

materiale	til	en	anden	bygning,	adresseændring,	evt.	

lukning	mv.	Ved	lukning	skal	der	endvidere	redegøres	

for	destruktion	af	kontrolbelagt	materiale.

Hvis	der	er	væsentlige	ændringer	til	den	eksisterende	

tilladelse,	skal	der	som	bilag	vedlægges	revideret	sår

barhedsvurdering	og	sikringsplan	inkl.	plantegning.

d. Andre ændringer til den eksisterende tilladelse

I	rubrikken	anføres	en	kort	beskrivelse	af	de	forhold,	

som	ligger	til	grund	for	ønsket	om	at	ændre	den	eksi

sterende	tilladelse.	Det	kan	fx	være,	at	virksomheden	

ønsker,	at	arbejdet/projektet	 forlænges	 i	et	år	pga.	

barselsorlov,	eller	at	en/flere	deltagere	udskiftes.

Hvis	der	er	væsentlige	ændringer	til	den	eksisterende	

tilladelse,	skal	der	som	bilag	vedlægges	revideret	sår

barhedsvurdering	og	sikringsplan.

4. Underskrift

Dato,	navn	og	underskrift	fra	den	ansvarlige	leder	og	

lokalitetens	sikringsansvarlige	person.

Den	ansvarlige	leder	i	virksomheden,	som	underskri

ver	 på	 virksomhedens	 vegne,	 er	 tegningsberettiget	

i	virksomheden	og	er	sammen	med	den	sikringsan

svarlige	 ansvarlig	 for,	 at	 virksomheden	 overholder	

bio	sikringslovgivningen	og	eventuelle	betingelser	el

ler	krav	fastsat	af	CBB	i	den	indhentede	tilladelse.	

Det	er	virksomhedens	ansvar,	at	det	er	de	rette	per

soner,	som	underskriver.

5. Sendes anbefalet med post

Blanketten	sendes	med	anbefalet	 (rekommanderet)	

post	til:

Center for Biosikring og Bioberedskab 

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S
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Guide til udfyldelse af blanketten efter virksomhedstype

Guiden	inkluderer	de	almindeligste	virksomhedstyper,	omfattet	af	bekendtgørelse	nr.	981	af	15.	oktober	2009	

om	sikring	af	visse	biologiske	stoffer,	fremføringsmidler	og	relateret	materiale.	Forhandlere	af	biologiske	stof

fer	samt	øvrige	virksomheder,	der	ikke	er	medtaget	i	denne	guide,	bedes	henvende	sig	til	Center	for	Biosikring	

og	Bioberedskab	for	vejledning.
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