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1. ------IND- 2009 0350 DK- SV- ------ 20090713 --- --- PROJET 

Ministeriet för hälsa och förebyggande 
Datum: 30 juni 2009 
Saknr:  0900446. 
Sakbeh.:  SUMTK/Sjukvårdspolitisk kt. 
Doknr:  69710 

Förordning om säkring av vissa biologiska ämnen, 
matningssystem och relaterade material1 
 
I enlighet med artikel 1, artikel 2.2, artikel 4.1 och artikel 6.2 och 6.3 i lag nr 474 
av den 17 juni 2008 om säkring av vissa biologiska ämnen, matningssystem och 
relaterade material föreskrivs härigenom följande. 
 

Tillämpningsområde 

Artikel 1. Bestämmelserna i denna förordning är tillämpliga på de biologiska 
ämnen, matningssystem och relaterade material som anges i bilaga 1, som omfattas 
av det system för exportkontroller som anges i förordningen om en 
gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla 
användningsområden vilka kan användas i samband med biologiska angrepp mot 
människor och därför utgör en fara för allmän säkerhet. 
Stycke 2. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap kan undanta vissa 
biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material, helt eller delvis, från 
att omfattas av bestämmelserna i denna förordning. 

Artikel 2. Ministeriet för hälsa och förebyggande kan införa bestämmelser som 
anger att bestämmelserna i denna förordning ska inkludera även biologiska ämnen, 
matningssystem och relaterade material som inte omfattas av artikel 1 om det 
biologiska ämnet, matningssystemet eller de relaterade materialen anses kunna 
användas i samband med biologiska angrepp mot människor och därför utgör en 
fara för allmän säkerhet. 
Stycke 2. Bestämmelser om att inkludera andra biologiska ämnen, matningssystem 
och relaterade material, jfr stycke 1, ska införas mot bakgrund av professionella 
riktlinjer från Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap. 

Definitioner 

3. I denna förordning används följande definitioner: 

1) biologiska ämnen: biologiska ämnen som omfattar humana patogener, 
zoonotiska ämnen och toxiner i form av virus, rickettsier, bakterier, toxiner 
och underenheter av toxiner, vissa svampar samt vissa genetiska element 
och genetiskt modifierade organismer som kan användas i samband med 
biologiska angrepp mot människor och därför utgör en fara för allmän 
säkerhet. 

2) innehav: att äga eller förvara biologiska ämnen, matningssystem eller 
relaterade material som omfattas av denna förordning. 

3) dubbla användningsområden: biologiska ämnen, matningssystem eller 
relaterade material som kan användas för både legitima ändamål och 
angreppsändamål. 

                                                 
1 Förordningen har anmältsi form av ett förslag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG (informationsförfarandet), i dess lydelse enligt direktiv 98/a48/EG. 
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4) matningssystem: besprutningsutrustning och andra obemannade system 
som kan sprida vissa biologiska ämnen. 

5) förvaringsenhet: enkel enhet för förvaring av vissa biologiska ämnen, t.ex. 
i ett förslutet provrör med bakteriekultur. 

6) professionellt syfte: forskning, diagnostik eller kommersiella syften som 
kan omfatta både privata och offentliga verksamheter, t.ex. 
universitetsavdelningar, sjukhuslaboratorier, bioteknikföretag, 
läkemedelsverksamheter osv. 

7) relaterade material: material, utrustning och teknik som täcks av relevanta 
internationella fördrag och avtal eller ingår i nationella kontrollistor och 
som kan användas vid utformning, utveckling, tillverkning eller 
användning av biologiska vapen och tillhörande matningssystem. 

8) säkerhetsplan: plan för de åtgärder och försiktighetsåtgärder som ska 
genomföras för att förebygga, uppdaga och reagera på stöld eller missbruk 
av vissa biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material. 

9) sårbarhetsutvärdering: identifiering av de hot och säkerhetsmässiga 
svagheter som är förenade med innehav, tillverkning, användning, 
förvaring, inköp, försäljning, transport, överlåtelse och bortskaffande av 
vissa biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material. 

10) verksamhet: fysisk eller juridisk person som i egenskap av ägare och/eller 
oberoende person ansvarar för vissa biologiska ämnen, matningssystem 
och relaterade material, inklusive sjukhus, institutioner, 
produktionsverksamheter osv. eller avdelningar inom dessa. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 4. De biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material som 
omfattas av förordningen får innehas, tillverkas, användas och förvaras endast om 
tillstånd att göra detta har erhållits.  

Tillstånd att inneha, tillverka, använda och förvara osv. vissa biologiska ämnen, 
matningssystem och relaterade material 

Artikel 5. Tillstånd enligt artikel 4 utfärdas av danska centret för biosäkerhet och 
bioberedskap. 
Stycke 2. Ansökan om tillstånd ska göras på de blanketter som utarbetats av danska 
centret för biosäkerhet och bioberedskap. Blanketterna kan erhållas från danska 
centret för biosäkerhet och bioberedskap eller från www.biosikring.dk. 
Stycke 3. Tillståndsansökningar ska undertecknas av ansvarig chef, jfr artikel 6. 
Ansökan ska innehålla minst följande information: 

1) Personens, verksamhetens, institutionens eller liknandes namn och adress. 
2) Avdelning där det biologiska ämnet, matningssystemet eller de relaterade 

materialen finns. 
3) Namn och utbildning för den person som ansvarar för säkerhet, jfr 

artiklarna 11 och 12. 
4) Syfte och önskad omfattning för tillståndet, jfr artiklarna 6 och 7. 
5) Information om säkerhetsförhållanden, jfr artikel 17. 
6) Information om förvaringsförhållanden, jfr artikel 15. 

Artikel 6. Tillstånd kan utfärdas endast till personer, inklusive juridiska personer, 
som har professionella och legitima grunder för att beviljas ett tillstånd för de 
ämnen osv. som omfattas av artiklarna 1 och 2. 
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Stycke 2. Juridiska personer ska utse en fysisk person som tillsammans med den 
juridiska personen ansvarar för att säkerställa att bestämmelserna beträffande de 
biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material som omfattas av 
artiklarna 1 och 2 efterlevs, jfr artikel 11. 

Artikel 7. Tillstånd kan utfärdas för ett enda biologiskt ämne, matningssystem 
eller relaterat material eller för grupper av biologiska ämnen, matningssystem eller 
relaterade material. 
Stycke 2. Tillstånd kan utfärdas för en begränsad period eller för så länge den 
verksamhet för vilken tillståndet utfärdas fortgår, jfr emellertid artikel 9. 
Stycke 3. Tillstånd kan vidare utfärdas för diagnostiska undersökningar som rör de 
biologiska ämnen som omfattas av förordningen, jfr bilaga 1. Dessa biologiska 
ämnen ska bortskaffas senast inom 14 dagar efter att undersökningen har slutförts, 
om inte tillstånd för de biologiska ämnena i fråga har erhållits. 

Artikel 8. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap kan vid utfärdandet av 
tillstånd fastställa särskilda villkor relaterade till förvaring, bortskaffande, lagring, 
säkerhetsförhållanden och utbildning för personal, inklusive personer med ansvar 
för säkerhet, utöver de krav som anges i förordningen. 

Artikel 9. Förändringar i en verksamhets aktiviteter som har väsentlig betydelse 
för utfärdandet av tillstånd ska rapporteras till danska centret för biosäkerhet och 
bioberedskap.  
Stycke 2. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap kan fullständigt eller 
delvis dra in tillstånd som utfärdats enligt artikel 4 om krav som fastställts enligt 
artikel 8 inte efterlevs eller om det konstateras att verksamheten inte längre 
uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd. 
Stycke 3. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap kan fullständigt eller 
delvis dra in eller ändra tidigare utfärdade tillstånd om väsentlig hänsyn till allmän 
säkerhet talar för det. 
Stycke 4. Tidsfristerna för bortskaffande av ämnen osv. efter upphörande av 
tillstånd fastställs av danska centret för biosäkerhet och bioberedskap, jfr artikel 8. 

Ansvarsskyldighet och utbildning  

Artikel 10. Verksamheterna ansvarar för efterlevnad av de bestämmelser som 
anges i förordningen och för uppfyllelse av varje villkor eller krav som fastställts i 
utfärdade tillstånd. 

Artikel 11. Verksamheterna ansvarar för att säkerställa att en eller flera av 
verksamhetens anställda har utsetts till säkerhetsansvarig. Sådana anställda ska 
dessutom godkännas av danska centret för biosäkerhet och bioberedskap. 
Dokumentation ska inlämnas som bekräftar att anställda som utsetts till 
säkerhetsansvariga ger sitt samtycke till att information om straffregistret 
inhämtas. 
Stycke 2. Verksamheten ansvarar för att säkerställa att ej ny person utses till 
säkerhetsansvarig och att denna person har godkänts av danska centret för 
biosäkerhet och bioberedskap innan en säkerhetsansvarig person lämnar sin 
befattning. 

Artikel 12. Den person som av verksamheten utsetts till säkerhetsansvarig ska 
genomgå en utbildning som ges av danska centret för biosäkerhet och 
bioberedskap. Utbildningar tillhandahålls utan kostnad. 
Stycke 2. Den person som av verksamheten utsetts till säkerhetsansvarig ska 
säkerställa att alla personer som har tillgång till de biologiska ämnen, 
matningssystem och relaterade material som omfattas av förordningen är förtrogna 
med reglerna inom området och med de av danska centret för biosäkerhet och 
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bioberedskap utfärdade riktlinjerna. Riktlinjerna kan erhållas från danska centret 
för biosäkerhet och bioberedskap eller från www.biosikring.dk. 
 
Stycke 3. Den person som av verksamheten utsetts till säkerhetsansvarig ska 
registrera de personer som har tillgång till de biologiska ämnen som omfattas av 
förordningen. Listan ska när som helst kunna läggas fram för danska centret för 
biosäkerhet och bioberedskap på begäran. 

Artikel 13. Oregistrerade personer får tillåtas tillgång till biologiska ämnen som 
omfattas av förordningen endast om de beledsagas av en registrerad person, jfr 
artikel 12.3, och på den registrerade personens ansvar. 

Artikel 14. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap kan kräva en 
säkerhetsbedömning av personer som deltar i arbete med angivna biologiska 
ämnen, matningssystem och relaterade material för vilka ett tillstånd har utfärdats 
enligt artikel 4 och arbetet är direkt relaterat till tillverkning eller provning av 
vapen. 

Förvaring och transport 

Artikel 15. Biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material som 
omfattas av förordningen ska förvaras så att stöld och missbruk förhindras. 

Artikel 16. Transport av biologiska ämnen som omfattas av förordningen, jfr 
artikel 1, ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter för transport av farligt 
gods. För vägtransport ska ADR-bestämmelserna (europeiska överenskommelsen 
om internationell transport av farligt gods på väg) för klasserna 6.1 och 6.2 
tillämpas (UN-numren 2814, 3373, 3172 och 3462), för järnvägstransport ska RID-
bestämmelserna (reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods) 
för klasserna 6.1 och 6.2 tillämpas (UN-numren 2814, 3373, 3172 och 3462), för 
sjötransport ska IMDG-bestämmelserna (internationella koden för sjötransport av 
farligt gods) för klasserna 6.1 och 6.2 tillämpas (UN-numren 2814, 3373, 3172 och 
3462) och för lufttransport ska ICAO-TI-bestämmelserna (tekniska instruktioner 
för säker transport av farligt gods med flyg) för klasserna 6.1 och 6.2 tillämpas 
(UN-numren 2814, 3373, 3172 och 3462). 
Stycke 2. Verksamheten ska säkerställa att transportörer, speditionsfirmor osv. som 
anlitas av verksamheten är medvetna om sitt ansvar att säkra varor som är i deras 
förvar. 
Stycke 3. Transportörer, speditionsfirmor osv. ska säkerställa att transporter av 
biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material som omfattas av denna 
förordning transporteras, transitförvaras och överlämnas till mottagaren på ett sätt 
sådant att stöld, missbruk och förlust förhindras och ska säkerställa att obehöriga 
personer inte kan komma i kontakt med sådana biologiska ämnen, matningssystem 
och relaterade material. 

Säkerhet  

Artikel 17. Verksamheter som ansöker om tillstånd ska utarbeta en 
sårbarhetsutvärdering och en säkerhetsplan som ska ingå vid bedömningen av 
ansökan om tillstånd. Sårbarhetsutvärderingen och säkerhetsplanen ska utarbetas 
på en för detta ändamål särskilt avsedd blankett som kan erhållas från danska 
centret för biosäkerhet och bioberedskap eller från www.biosikring.dk. 
Stycke 2. Säkerhetsplanen ska innehålla: 

1) Registreringsförfaranden i samband med lagerföring. 
2) Förfaranden i samband med bortskaffande. 
3) Förfaranden i samband med olyckor. 
4) Åtkomstkontrollsystem. 
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5) Tekniska säkerhetsbarriärer, inklusive larmsystem, tekniska 
inspektioner av larm osv. 

6) Säkerhetsutvärdering av valda personer när så krävs, jfr artikel 14. 
7) Säkring av känslig information, inklusive lagring av information 

relaterade till teknik, förvaring av ämnen osv. och personal- och 
besöksinformation (IT-/dokumentsäkerhet). 

8) Övningar/utbildning. 
Stycke 3. Säkerhetsplanen ska upprätthållas kontinuerligt och kunna läggas fram 
för danska centret för biosäkerhet och bioberedskap på begäran. 

Registrering och bortskaffande av biologiska ämnen, matningssystem och 
relaterade material  

Artikel 18. Verksamheten ska föra register/lagerlistor över de biologiska ämnen, 
matningssystem och relaterade material som omfattas av denna förordning och 
som verksamheten ansvarar för. Registret/lagerlistan ska hållas ständigt uppdaterad 
och uppdateras minst en gång per kvartal. Register och andra dokument 
beträffande tillstånd ska lagras under minst fem år. 
Stycke 2. Företaget ska rapportera lagerbehållning till danska centret för 
biosäkerhet och bioberedskap minst en gång per år. Lagerrörelser ska registreras i 
enlighet med det förfarande som fastställts av danska centret för biosäkerhet och 
bioberedskap. 
Stycke 3. Verksamheten ska kunna lägga fram register/lagerlistor för danska centret 
för biosäkerhet och bioberedskap på begäran. 

Artikel 19. Inköp, försäljning, överlåtelse eller bortskaffande av biologiska ämnen, 
matningssystem och relaterade material som omfattas av denna förordning ska 
rapporteras till danska centret för biosäkerhet och bioberedskap inom 14 
arbetsdagar efter köpet, försäljningen, överlåtelsen eller bortskaffandet, med 
angivelse av typ, volym och avsändare/mottagare. Stycke 2. Verksamheten 
ansvarar för att säkerställa att bortskaffande sker på ett sätt sådant att de biologiska 
ämnena, matningssystemen och de relaterade materialen inte kan utgöra någon fara 
för människors säkerhet. 
Stycke 3. Verksamheten ska fastställa förfaranden för bortskaffande av de 
biologiska ämnen, matningssystem och relaterade material som omfattas av denna 
förordning, jfr artikel 17.2. 

Olyckor och förlust  

Artikel 20. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap ska informeras 
omedelbart om följande inträffar: 

1) Stöld, missbruk eller annan form av förlust av biologiska ämnen, 
matningssystem eller relaterade material som omfattas av denna 
förordning. 

2) Misstanke om utsläpp av biologiska ämnen som omfattas av denna 
förordning. 

3) Uppdagande eller misstanke om förekomst av biologiska ämnen, 
matningssystem eller relaterade material som omfattas av denna 
förordning. 
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Stycke 2. Obehöriga personer ska hållas utanför alla områden där det finns 
okontrollerade förekomster av biologiska ämnen som omfattas av förordningen 
tills danska centret för biosäkerhet och bioberedskap har säkerställt att åtgärder har 
genomförts för avvärjande av den möjliga faran. 

Kontroll 

Artikel 21. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap övervakar och utför 
inspektioner för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs. 

Artikel 22. Danska centret för biosäkerhet och bioberedskap kan förbjuda innehav, 
tillverkning, användning och förvaring av de biologiska ämnen, matningssystem 
och relaterade material som omfattas av denna förordning tills de krav som 
fastställts av danska centret för biosäkerhet och bioberedskap är uppfyllda. 

Överklaganden, straff, ikraftträdande och övergångsbestämmelser  

Artikel 23 Beslut som fattats av danska centret för biosäkerhet och bioberedskap 
enligt denna förordning kan överklagas inom fyra veckor till ministeriet för hälsa 
och förebyggande. 

Artikel 24. Om inte annan lagstiftning bedömer att andra straff ska tillämpas på 
överträdelsen kommer varje person som gör sig skyldig till överträdelse av artikel 
4, artikel 8, artikel 9.1 och 9.4, artiklarna 10-16, artikel 17.3, artiklarna 18-20 och 
artikel 22 att tilldömas böter. 
Stycke 2. Straffet för överträdelse av artikel 4, artikel 8, artikel 9.1 och 9.4, 
artiklarna 15-16 och artikel 19.1 och 19.2 kan vid försvårande omständigheter stiga 
till fängelse under upp till 2 år om överträdelsen har begåtts uppsåtligt eller vid 
grov oaktsamhet, när överträdelsen har vållat väsentlig skada på personer, 
egendom eller miljön eller framkallat risk för detta eller om en ekonomisk fördel 
för de inblandade personerna eller andra personer uppnås eller eftersträvas. 
Stycke 3. Verksamheter osv. (juridiska personer) kan tilldömas straffansvar enligt 
bestämmelserna i kapitel 5 i strafflagen. 

Artikel 25. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2009. 
Stycke 2. Verksamheter som innehar biologiska ämnen, matningssystem och 
relaterade material som omfattas av denna förordning när denna förordning träder i 
kraft ska inlämna en ansökan om tillstånd senast inom 6 månader efter 
förordningens ikraftträdande om verksamheten önskar fortsätta inneha dem. De 
biologiska ämnena, matningssystemen och relaterade materialen kommer i annat 
fall att destrueras på ett säkert sätt, jfr artikel 19. 
Stycke 3. Till verksamheter som har inlämnat en ansökan inom den period som 
anges i stycke 2 utfärdas ett tillfälligt tillstånd som gäller tills danska centret för 
biosäkerhet och bioberedskap har nått ett beslut angående ansökan. 

Ministeriet för hälsa och förebyggande,  

Jakob Axel Nielsen 

/John Erik Pedersen 


