Søknad om bruks- og/eller importtillatelse for animalske
biprodukter til diagnostisering, undervisning eller
forskning

Dette søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om bruks- og/eller importtillatelse for animalske biprodukter.
Side 1 og 2 i søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt og sendes til lokal avdeling i Mattilsynet minst 21 dager før planlagt
forsendelse av produktene.
Int. ref. nr.

Del I Opplysninger om søker:
1. Navn og postadresse til søker/virksomhet:
Fullt navn og tittel:

Adresse, postnummer, sted:

Telefon:

E-post:

Del II Opplysninger om det animalske biproduktet og avsender:
Nærmere beskrivelse av produktet:
Dyreart:

Type produkt:

Biproduktkategori (I/II/III):

Behandling/preservering:

Produktet kommer fra (merk av riktig alternativ):
Gårdsbruk 

Laboratorium 

Villfanget 

Slakteri 

Virksomhet 

Annet 

Nærmere spesifisering:

Mengde (nettovekt):

Antall forpakninger

Type emballasje

Dersom produktet kommer fra slakteri/virksomhet; er disse godkjent for eksport til EU/EØS? Dersom ja, oppgi EU godkjenningsnummer. Dersom
nei, er virksomheten godkjent etter nasjonalt regelverk i eksportlandet?
Utfyllende informasjon:

Temperatur på produktet (merk av riktig alternativ):
Opprinnelsesland

Omgivelsestemperatur 

ISO-kode

Avsendersted :
Transportmiddel:

Kjølt 

Fryst 

Region i opprinnelsesland dersom relevant
Planlagt ankomstdato:

Fly 

Skip

Bil

Produkt fra tredjestat skal importeres via følgende
grensekontrollstasjon:

Identifisering/AWB-nr:

Del III Bruk av det animalske produktet:
Detaljert beskrivelse av planlagt bruk:

Søknaden sendes: Mattilsynet, (+ navn på lokal avdeling) Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Telefon: 22400000 (lokal avdeling), Faks 23 21 68 01, E-post: postmottak@mattilsynet.no

Prosjektets varighet:
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Del IV Behandling av restmateriell etter bruk
Forbrenning i godkjent anlegg:

Trykksterilisering

Annen destruksjon godkjent av Mattilsynet

1

Oppbevaring for referanseformål

Navn og postadresse til virksomheten der restprodukt og eventuelt pakkemateriale vil bli destruert etter bruk:

Del V Erklæring fra søker
•

Jeg søker om bruks- og/eller importtillatelse (stryk det som ikke passer) for det over nevnte animalske biproduktet i samsvar med
relevant norsk regelverk:
Forskrift 27.10. 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.
Forskrift 18.10.1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av
animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland

•

Jeg erklærer etter beste skjønn at informasjonen ovenfor er korrekt og fullstendig.

•

Jeg er innforstått med at dersom en tillatelse blir innvilget må jeg oppfylle vilkårene knyttet til denne tillatelsen, som angitt i del VI
fullt og helt. Dette inkluderer å oppbevare relevant dokumentasjon i to år og kunne presentere disse dersom de blir etterspurt.

•

Jeg vil sørge for at det animalske biproduktet ikke under noen omstendigheter vil bli benyttet til humant konsum eller komme inn i
næringskjeden gjennom fôring av dyr.

Sted:_________________ Dato:___________

Signatur:_______________________________________________
Tittel:____________________________________________

Del VI Generelle vilkår for tillatelse for bruk- og/eller import av animalske biprodukter
1

Det er forbudt å bruke de animalske biproduktene til andre formål enn hva som er angitt i Mattilsynets tillatelse.

2

Forsendelsen fra tredjestat skal transporteres direkte fra den veterinære grensekontrollstasjonen til bruker.

3

Forsendelsen skal ledsages av et handelsdokument 2 utstedt av avsender, med følgende informasjon:

•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse av materialet og opprinnelsesdyreart
Biproduktkategori
Mengde
Materialets opprinnelsessted samt avsendersted
Avsenders navn og adresse.
Mottakers og/eller brukers navn og adresse
Referansenummer fra Mattilsynets tillatelse

4

Brukeren skal ta alle nødvendige forholdsregler for å hindre spredning av smittsomme sykdommer til mennesker og dyr gjennom
etterlevelse av god laboratoriepraksis.

5

Med mindre de oppbevares til referanseformål, skal restmaterialet og eventuelle produkter av materialet destrueres eller sendes til
opprinnelsesland. Alternativt kan man søke om å få godkjent annen destruksjonsmetode 3.

6

Brukeren skal føre et register for mottak og bruk av materialet. Registeret skal inneholde informasjonen som er oppgitt under punkt 3
samt dato og metode brukt til destruksjon av restmaterialet og eventuelle produkter av dette.

7

Under transport skal forsendelsen være merket med ordlyden “ For research and diagnostic purposes”.

1

Merk at det er kun tillatt i EU etter beskrivelse i nytt, men i Norge ennå ikke implementert biproduktregelverk;
forordning 142/2011; bilag XIV, kapittel III, seksjon I pkt. (c)
2
Se mal i vedlegg II
3
Se fotnote 1
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Del VII Vedtak om brukstillatelse for animalske biprodukter til særskilte studier og analyser

I medhold av Forskrift 27.10.2007nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum,
gir / avslår Mattilsynet Avdeling
brukstillatelse for de animalske produkter beskrevet i del II til bruk som beskrevet i del III.
Brukstillatelsen gis for prosjektets varighet som angitt i del III
eller (stryk det som ikke passer)
Brukstillatelsen gis til dato:
Dette vedtaket kan påklages i samsvar med lov 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
§ 28. Klagen må leveres til Mattilsynet innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til lokal avdeling i
Mattilsynet.
Begrunnelse for avslag eller delvis innvilgelse og fastsettelse av vilkår for tillatelse:

Dato:

Signatur og stempel

__________________________________
Sted:

Del VIII Vedtak om importtillatelse for animalske produkter til særskilte studier og analyser
I medhold av bestemmelsene i Forskrift 18.10.1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske
næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland,
gir / avslår Mattilsynet ved Grensekontrollstasjon Oslo Lufthavn, Gardermoen importtillatelse for de animalske produkter
beskrevet i del II til bruk som beskrevet i del III.
Importtillatelsen gis på bakgrunn av brukstillatelse fra lokal avdeling i Mattilsynet, men kan revurderes, evt trekkes tilbake
dersom dyrehelsesituasjon i tredjestat endres.
Dette vedtaket kan påklages i samsvar med lov 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
§ 8.
Klagen må leveres til Mattilsynet innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Mattilsynet ved
Grensekontrollstasjonen Oslo Lufthavn.
Begrunnelse for avslag eller delvis innvilgelse og fastsettelse av vilkår for tillatelse:

Dato:

Signatur og stempel

Sted:
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