
ARBEJDSPLADSVURDERING
Afdeling:

Udført af: Dato:

Typiske forhold ved arbejdet, som kan 
give anledning til arbejdsmiljømæs-
sige påvirkninger og farer.

Skriv tal for prioritering. 
               - se forklaring nedenfor.

Såfremt forholdene kategoriseres 1, 2 eller 3 beskriv da 
forholdet nærmere samt foreslå en løsning af problemet. – 
Brug evt. bagsiden, hvis der ikke er plads nok her.
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Arbejdsplads-brugsanvisninger
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Instruktion
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Maskiner og håndværktøj
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Intern transport og færdsel
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Personlige værnemidler

Velfærdsforanstaltninger

Rengøring

Instruktion

Arbejdsmiljøbetinget sygefravær
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g 1. Et klart problem 

2. Måske et problem; bør undersøges
3. Intet problem



Til nærmere beskrivelse af forhold markeret med 1, 2 eller 3
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