
 

 
Ansøgningsskema til Eget Beredskab 
 
Skema udfyldes af virksomheden 
 

Dato  
Virksomhed  
Kontaktperson  
Kontaktoplysninger  
Antal medarbejdere  
Kort beskrivelse af 
virksomhedens opgaver 

 

Modtager virksomheden 
gæster/besøgende? 

Hvis ja, ca. antal på hverdage:                                    I weekenden: 
Typen af gæster/besøgende: 

Har virksomheden gennemført 
en risikoanalyse? 

 

Har virksomheden mulighed 
for at præsentere deres risici? 

 
 

Har virksomheden arbejdet  
med risici? 

Meget:                                                                             Lidt: 

 
Hvorfor vil virksomheden 
gerne være medlem af Eget 
Beredskab, og hvad forventer 
virksomheden at få ud af 
medlemskabet? 

 

Hvor har virksomheden hørt 
om Eget Beredskab? 

 

 
Forhold der kendetegner virksomheden Sæt kryds og giv beskrivelse af hvordan forholdet kendetegner 

virksomheden 

Særlig opmærksomhed/politisk bevågenhed  

Kritisk infrastruktur   
 

Kritisk forsyning  
 

Mange mennesker samlet - crowds   
 

Store kultur- og samfundsværdier  
 

Komplekse bygninger, områder og adgangsveje.  

Sårbar i forhold til nedlukning og syge medarbejdere 
(pandemi eller anden sygdomsudbrud) 

 

Terrorudsathed  
 

(Brand)farlige aktiviteter 
 

 
 

 

Ansøgningsskema sendes til egetberedskab@hbr.dk 
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