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Notat 
 

Til:  

Kopi:  

Fra: KPM  

Saksbeh.:  

Dato: 13.10.17 

Sak: Søknader godkjent før 01.07.15 

 
Informasjon til alle brukere ved KPM 

  

I henhold til § 40, Overgangsbestemmelser i Forskrift om bruk av dyr i forsøk, må forsøk som er 
godkjent før 1. juli 2015, og som varer lenger enn til 1. januar 2018, ha ny eller forlenget 
godkjenning innen 1. januar 2018 for å være gyldig etter denne dato, med begrensningen total 
varighet på 4år fra søknadens  første godkjenningsdato i hht forskriftens §6. 
På bakgrunn av dette kontaktet KPM Mattilsynet i mars i år og fikk bekreftet at søknader godkjent 
før 1. juli 2015 kunne forlenges via endringssøknad. Vi har informert brukerne iht til dette, for å så 
godt som mulig sikre at godkjente forsøk ikke ble ugyldige fra 01.01.18. 
  

Mattilsynet har nå sendt ut ny informasjon til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK). De gir nå 
beskjed om at søknader godkjent før 01.07.15 IKKE skal omsøkes som endring. Hvordan MT i praksis vil 
håndtere denne løsning i fht forskriftens §40 er ukjent. 
  

Mattilsynet has previously informed KPM that FOTS applications approved prior to Juli 1st 2015, 
that by default expired by December 31st 2017, needed prolongation by application for change. 
KPM has informed all users accordingly. Mattilsynet has now informed KPM that such application 
for change is not required, see below.  
  
  

Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) 
  

Ifølge forsøksdyrforskriften § 40, 3. ledd, trengs det ny godkjenning innen 1. januar 2018 for forsøk som er 
godkjent etter «gammelt regelverk» og som skal vare lenger enn til 1/1-2018. Bestemmelsen følger av EU-
direktivet. 
 Det er ikke meningen at forsøkene skal vurderes på nytt. Mattilsynet vil lage en praktisk måte å løse denne 
saken på, det vil si en løsning der de aktuelle forsøkene vil være lovlige også etter 1/1-18 uten at det må 
søkes om dette.  
 Uansett hvordan vi håndterer saken, er det uaktuelt å kreve nye søknader/endringssøknader fra brukerne.  
 Denne e-posten sendes ut til virksomheter som har pågående forsøk som er berørt av § 40. Vi ber derfor 
om at dere som er PMSK, gjør denne informasjonen kjent for de aktuelle brukerne. 
  
  

Med vennlig hilsen 

 Team Forsøksdyr 
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