Skema til ansøgning om
registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring,
transport m.v. af animalske biprodukter (ABP)
i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009
&
Registrering/tilladelse i henhold til artikel 7 i TSE forordningen nr. 999/2001

Benyt kontaktformularen "Skriv til Fødevarestyrelsen" og vedlæg denne blanket i din henvendelse.
Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.
Den skal også bruges, hvis du foretager væsentlige ændringer i din virksomhed, fx ændring af
bygning/indretning eller ændring af aktiviteterne.
Fødevarestyrelsen tager stilling til, om din virksomhed skal godkendes eller registreres ud fra de
oplysninger, du giver om de aktiviteter, du vil have i din virksomhed.
Hvis du vil indføre eller udføre animalske biprodukter skal det registreres som en særlig aktivitet i din
virksomhed ved brug af denne blanket.
Bemærk: du må ikke starte din virksomhed, før du har fået besked tilbage fra Fødevarestyrelsen.
Identifikation af indsender - Den der søger på vegne af virksomheden.
Udfyldes kun hvis ansøgningen indsendes af en person, som ikke er tilknyttet virksomheden, for eksempel
en konsulent, brancheorganisation, advokat eller lignende

Navn:
Evt. virksomhed:
Adresse:
Postnr.:
Telefonnr.:
E-mail:

By:
Mobilnr.:

Virksomhedens basisoplysninger
Virksomhedens navn:
Adresse:
Postnr.:
Telefonnr.:
E-mail:
Virksomhedens CVR-nr.:
Evt. Godkendelsesnr. eller registreringsnr. :
Kontaktperson/ansvarlig person:
Navn:
Telefonnr.:
E-mail:

By:
Mobilnr.:
P-nr.:

Mobilnr.:
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Årsag til indsendelse af ansøgning (sæt kryds):
_Jeg vil starte ny virksomhed
_ Anmeldelse om ophør af virksomhed fra denne dato
_Jeg er ny ejer af en eksisterende virksomhed fra denne dato_
_Jeg vil ændre noget i forhold til nuværende godkendelse eller registrering
Vedlæg en beskrivelse eller tegning med angivelse af ændringer.
Andet
Jeg ønsker at starte virksomheden på denne dato
Husk hvis virksomheden skal godkendes, skal ansøgningen vedlægges:
•
•
•

Skitse af virksomhedens indretning.
Skitse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (naboer, til- og frakørsels muligheder m.v.)
Beskrivelse af virksomhedens drift og egenkontrolprogram.

Registrering til indførsel eller udførsel.
Indførsel:
• Import fra lande uden for EU - Angiv landekoder
• Samhandel med lande i EU – skriv EU
Udførsel
• Eksport til lande uden for EU - Angiv landekoder
• Samhandel med lande i EU - skriv EU
Indførsel

Udførsel

Land

Produkttype

Kategori

Formål

Ved import fra lande uden for EU findes betingelserne for indførsel i gennemførelsesforordningen 142/2011,
bilag XIV.
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Virksomhedens type
Angiv kategori af de animalske biprodukter for den relevante virksomhedstype.

kat 1

kat 2

kat 3

Virksomhedstype
Anlæg til håndtering af ABP
Anlæg til lagring af afledte produkter
Anlæg til lagring af ABP
Anlæg til håndtering af ABP og afledte produkter til formål udenfor foderkæden (tekniske
anlæg), f.eks.:
1
• Konservator
Forarbejdningsanlæg
Fremstilling af blodprodukter til opdrættede dyr og/eller fremstilling af forarbejdet
animalsk protein til akvakulturdyr (TSE forordningen)
Anvendelse af ABP til forskning, diagnostik og undervisning (Artikel 17)
Anvendelse af ABP til særlige fodringsformål (Artikel 18)
Pelsdyrfoder samlecentral
Fremstilling af foder til selskabsdyr
Biogasanlæg
Komposteringsanlæg
Oliekemiske anlæg
Forbrændingsanlæg, medforbrændingsanlæg og kæledyrskrematorium
Brænding af husdyrgødning, fedt som brændsel
Transportør af ABP
Transportør – godkendt rengøringsprocedure ved transport af ABP til foder (TSE forordningen)

(For nærmere forklaring, læs mere om godkendelse af rengøringsprocedurer her. Særligt pkt. 7 og 8 i oversigten.)

Forhandler
Producenter af foderblandinger med animalsk indhold - registreret/godkendt efter Forordning 183/2005
Foderlagre der oplagrer foder med animalsk indhold - registreret/godkendt efter Forordning 183/2005

Andre registrerede driftsledere
Andet

Dags dato:

Underskrift

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om
navn og adresse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid
gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik.
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om:
Godkendelse og registrering
Animalske biprodukter
Import af animalske biprodukter fra tredjelande
Generelt om foder af animalsk oprindelse - her kan du bl.a læse om godkendt rengøringsprocedure.

1

Konservatorer skal huske at vedlægge kopi af autorisationen fra Naturstyrelsen
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