Prøven mottatt:
Emballasje ok? Ja / Nei

Signatur:
Temperatur ok? Ja / Nei

Journalnummer:

Bestilling av analyse, inneklima
Analysesvar til

Faktura til

Kunde og
kontaktperson

Adresse

Postnummer
og poststed
E-post eller EHF
E-post
Ordre, referanse, prosjekt o.l.
Telefon

Organisasjonsnummer (fylles ut første prøveinnlevering eller ved endringer): ________________________________
Navn på prøvetaker:__________________________ Prøvetakingsdato:_____________ Prisreferanse:_____________
Luftprøver, analyse av mugg- og gjærsopp
Luftmåling av levende sporer som dyrkes på laboratoriet i inntil 2 uker. Målingen er en øyeblikksmåling, der
minimum to prøvepunkt er nødvendig for å danne seg et bilde. Referanseprøve av utelufta og analyserapport med
funn og vurdering er inkludert i prisen.


2 prøvepunkt kr 1989,- (kr 1591,- eks. mva.)



3 prøvepunkt kr 2276,- (kr 1821,- eks. mva.)



4 prøvepunkt kr 2794,- (kr 2235,- eks. mva.)



5 prøvepunkt kr 3075,- (kr 2460,- eks. mva.)
Prøvepunkt utover dette faktureres med kr 282,- (kr 225,- eks. mva.) - gjelder samme etasje/bygg
Prøvetaking pr. time kr 1450,- (kr 1160,- eks. mva.)
For oppdrag utenfor Trondheim kommune faktureres kilometergodtgjørelse og kjøretid

Materialprøver, mugg- og gjærsopp
Prøver av materialer som for eksempel gips, tapet, tre, bygingsstøv, isolasjon og lignende eller svaberprøver fra ulike
materialer/overflater. Prøvene dyrkes på laboratoriet i inntil 2 uker. Materialprøver benyttes ofte ved mistanke om
fuktskade. Analyserapport med funn og vurdering er inkludert i prisen.


1 prøve kr 1429,- (kr 1143,- eks. mva.)



2 prøver fra samme prøvested kr 1615,- (kr 1292,- eks. mva.)
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Prøven mottatt:
Emballasje ok? Ja / Nei

Signatur:
Temperatur ok? Ja / Nei

Journalnummer:

Bestilling av analyse, inneklima
Luftprøver; Temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2
Måling av temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2 benyttes for å avdekke status på inneluft. Oftest brukt på
arbeidsplasser for eksempel kontorlandskap, møterom og klasserom. Luften logges i minimum 2 døgn og lokalene
skal være i normal bruk. Analyserapport med funn og vurdering er inkludert i prisen.


1 prøvepunkt kr 4361 (kr 3489,- eks. mva)
Prøvepunkt utover dette faktureres med kr 473,- (kr 378,- eks. mva.) - gjelder samme bygg
Prøvetaking pr. time kr 1450,- (kr 1160,- eks.mva.)
For oppdrag utenfor Trondheim kommune faktureres kilometergodtgjørelse og kjøretid

Prøve nr Opplysninger om prøven(e): Uttaksdato, uttaksted, ident o.l.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
For kunde/oppdragsgiver
Prøven sendt / levert (dato, kl):

Sted, dato og signatur:

Analyse og rapportering utføres av underleverandør. Våre generelle betingelser: http://labtjenester.no/generellebetingelser
Prøver sendes (bedriftspakke, dør til dør, ekspress) eller leveres direkte til underleverandør: Trondheim kommune
Analysesenteret, Landbruksveien 5, 7047 Trondheim. Prøveinnlevering: Mandag-torsdag, kl 08.00-12.00. Ellers etter avtale.
Åpningstid: Mandag-fredag, kl 08.00-15.00. Utenom åpningstid kan prøver leveres vårt ubetjente prøvemottak.
Opplysninger gitt på dette følgeskjema lagres i våre datasystem. Dersom du vil vite mer om hvordan vi behandler
personopplysninger, kan du lese vår personvernerklæring http://labtjenester.no/personvernerklering
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