
 

 

Anmeldelse til klassifikation af 
genteknologiske laboratorier og 
laboratorieområder samt anlæg til 
genteknologisk storskalaforsøg eller 
produktion

Anmeldelse til Arbejdstilsynet efter bekendtgørelsen om genteknologi og arbejdsmiljø samt 
bekendtgørelsen om registreret for genteknologi. 

Anmeldelsesskemaet anvendes til ansøgning om klassifikation af genteknologiske laboratorier og 
laboratoerieområder samt anlæg, hvor der udføres storskalaforsøg eller produktion med genetisk 
modificerede organsimer. 

Arbejdstilsynet vil tildele området et identifikationsnummer (LAB-id) 

Sæt kryds i følgende rubrikker, alt efter hvilken klassifikation, som virksomheden ønsker: 

Ansøgning om klassifikation af laboratorium eller laboratorieområde 

Ansøgning om klassifikation af anlæg til storskalaforsøg 

Ansøgning om klassifikation af anlæg til produktion 

Del 1: Alle klasser inkl. klasse dyr og planter 

Områdets adresse og generel beskrivelse af bygningerne  

Virksomhedens navn: 

CVR-nr. P-nr.

Vejnavn 

Nr. Bogstav Etage Side 

Postnr. By 

Ansøgning om klassifikation af medicinalrum og patientstuer



 

 

Er adressen på det område eller anlæg, som ønskes klassificeret på virksomhedens hjemmeadresse? 

NejJa 

Ønskes klassificeret til klasse: 

Er lokalet tidligere klassificeret? 

NejJa 

Anmeldelsen omfatter: 

Vedhæft skitse over området 

Laboratorier 

Dyrestalde e.l. 

Drivhuse e.l. 

Akvarier e.l.

Patientstue e.l., (lægemidler til genterapi) 

Anlæg 

Andet fx operatiosnrum, opbevaringsrum, køkerum eller opbevaring i frysere mv. i ikke-
klassificerede lokaler 



Oplysninger om personalet og de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed, 
herunder arbejdsmiljøorganisationen 

Kontaktperson i forbindelse med tilsyn, yderligere oplysninger mv.: 

Navn 

Telefonnummer 

E-mail 

Daglig leder, hvis det ikke er kontaktpersonen selv: 

Navn 

Telefonnummer 

E-mail 

Uddannelse 

Oplysninger om arbejdsmiljøorganisation, der dækker området 

Vedhæft dokument, hvis beskrivelsen overstiger tekstfelternes max antal tegn 



Oplysninger om laboratoriets indretning mv. 

Forebyggende foranstaltninger Beskriv kort: 

Hvordan sikres det, at der ikke slipper levende GMO ud? 

Er der udarbejdet procedure for transport af GMO'er ind og ud af området? 

Ja Nej

Personlige værnemidler 

Er der udarbejdet procedurer for kontrol af ventilationssystemets effektivitet og 
vedligeholdelse? 

Ja Nej 

Er der udarbejdet procedure for skift af filtre? 

Ja Nej

Er ventilationsanlægget fælles med andre lokaler herunder ikke-klassificerede lokaler, og i 
givet fald hvordan sikres det, at der ikke kan ske en kontaminering? 

Er der beredskapsplaner? 

Ja Nej

Vedhæft dokument, hvis beskrivelsen overstiger tekstfelternes max antal tegn 



Affald og spild 

Hvilke typer og form for affald vil der blive frembragt? 

Hvordan opbevares spild og affald (inkl. engangs- og genrbugsudstyr og skarpe genstande) inden det  
inaktiveres? 

Hvordan inaktiveres det? 

Hvordan og hvorhen transporteres det til inaktivering? 

Vedhæft dokument, hvis beskrivelsen overstiger tekstfelternes max antal tegn 

Kvitteringsoplysninger 

Angiv e-mail til kvittering for blanketten 
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