
  
PRV - Din personlige risikovurdering 

 

Medarbejder nr./id:      Navn:  

Dato:      Opgave:  

 

Målet med denne risikovurdering er: 

- At finde en sikker måde at udføre en arbejdsopgave på inden man 

begynder 

- At bidrage til en bedre koordinering når flere personer skal samarbejde om 

en opgave 

- At få belyst og forebygge eventuelle farekilder 

- At sikre, at alle montører kender den kommende opgave 

På næste side vurderes punkt for punkt, om forholdene på byggepladsen er i 

orden. 

Kan du ikke svare ”Ja” til alle punkter fra starten, skal du bringe forholdene i orden 

således, at du kan svare ”Ja” til alle punkter, inden du starter på opgaven. Denne 

PRV skal du have på dig indtil jobbet er udført, og den skal fremvises på 

forlangende. PRV skal udfyldes hver gang du starter på en ny byggeplads og 

minimum 1 gang om ugen på opgaver, der strækker sig over længere tid. 

 

Udfyldt den:  

Underskrift:  

 

 
 
 

Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelser af indholdet er kun tilladt i overensstemmelse med dansk lov om ophavsret. Enhver 
udnyttelse af dokumentmaterialet er kun tilladt, med en skriftlig tilladelse fra Balance ApS. 
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Min risikovurdering: 

  Ja Nej 

1 Har du fået arbejdstilladelse?   

2 Er anlæg/komponent afspærret/sikret- og er der skiltet?   

3 Er du tilstrækkeligt instrueret til at løse opgaven?   

4 Er din P-APV dækkende for opgaven?   

5 Er din C-APV dækkende for opgaven?   

6 Har du de nødvendige APB’er for farlige stoffer og materialer?   

7 Har du vurderet hvilke påvirkninger, der kan være på 
omgivelserne og dig selv? 

  

8 Har du de påkrævede værnemidler til rådighed, og forstår du 
at anvende dem korrekt? 

  

9 Er der taget højde for spild og udslip, der skal opsamles?   

10 Er der sikret mod fare for brand og/eller eksplosioner?   

11 Er der sikret mod fare for forgiftning og/eller kvælning?   

12 Har du orienteret dig om nærmeste flugtveje og placering af 
brandsluknings- og førstehjælpsudstyr? 

  

13 Har du vurderet arbejdsstedets indretning?   

14 Kan du udføre opgaven sikkert og fagligt korrekt?   

Noter: 
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