Prøven mottatt:
Emballasje ok? Ja / Nei

Signatur:
Temperatur ok? Ja / Nei

Journalnummer:

Bestilling av analyse, inneklima
Opplysninger om kunde/oppdragsgiver
Kunde, e-post, tlf. og navn på mottaker av svarrapport:

Organisasjonsnummer:

Telefon:

Postadresse:

Evt. annen kontaktperson, e-post, tlf. og navn:

Svarrapport sendes til e-post:

Fakturaadresse (post, e-post eller EHF):

Ordre, referanse, prosjekt o.l.

Prisreferanse:_________________________

Materialprøver, mugg- og gjærsopp
Materialoverflater kan inneholde små mengder muggsporer som tilfeldigvis avsettes når de svever forbi. Hvis
overflatene er fuktige eller luftfuktigheten er høy kan det oppstå vekst av mugg- og gjærsopp. Materialprøver kan
være gips, tapet, tre, støv fra mur eller svaberprøver fra ulike overflater.



1 prøve kr 1429,- (kr 1143,- eks. mva.)
2 prøver fra samme prøvested kr 1615,- (kr 1292,- eks. mva.)

Luftprøver, mugg- og gjærsopp
Her gjøres det en levendemåling ved at det suges luft (40 liter/min) over en næringsagar, prøven dyrkes på
laboratoriet i 7 til 14 dager.
Ved synlige fuktskader vil det etter all sannsynlighet også dannes mugg- og gjærsopp. Dette pga. at fukt, varme, lim,
fugemasse, treverk mm. gir et utmerket næringsgrunnlag for mugg- og gjærsopp.
For å kartlegge inneklimaet i en bolig mhp. mugg- og gjærsopp anbefales det prøver av alle ytterpunkter, samt
midten i hver etasje. Dette fordi målingen er en øyeblikksmåling og rekkevidden på prøvetaker er 40 cm. Har man
synlige fuktskader eller vet om tidligere fuktskader, er det bestandig lurt å ta prøver nærmest mulig skadestedet.
I tillegg blir det alltid tatt en referansprøve av utelufta, det forventes å finne 30-50 % av mugg- og gjærsopp
innendørs i forhold til det som finnes i utelufta. Er det en helt annen sammensetning innendørs i forhold til utelufta,
kan dette indikere fuktskade.


1-2 prøvepunkt kr 1989,- (kr 1591,- eks. mva.)



3 prøvepunkt kr 2272,- (kr 1817,- eks. mva.)



4 prøvepunkt kr 2788,- (kr 2230,- eks. mva.)



5 prøvepunkt kr 3069,- (kr 2455,- eks. mva.)
Referanseprøve av utelufta er inkludert i prisene
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
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Bestilling av analyse, inneklima
Temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2
Ved hjelp av Q-TRACTM Plus IAQ Monitor måles temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2 samtidig. Målingen kan
utføres som en øyeblikksmåler, eller logge over tid. Det anbefales logging over tid (minimum 2 døgn) for å danne et
bilde av verdier i lokalet ved normal bruk.


1 prøvepunkt, rapportering av loggført data kr 4205,- (kr 3364,- eks. mva.)
Prøvepunkt utover dette faktureres med kr 436,- (kr 349,- eks. mva.) - gjelder samme bygg
Prøvetaking pr. time kr 1450,- (kr 1160,- eks. mva.)
For oppdrag utenfor Trondheim kommune faktureres kilometergodtgjørelse og kjøretid

Priser
Alle priser er veiledende pr. 2019.
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:

Prøvetaking, analyse og rapportering utføres av vår underleverandør, Trondheim kommune Analysesenteret.
Generelle betingelser: http://labtjenester.no/generellebetingelser/
Opplysninger gitt på dette følgeskjema lagres i våre datasystem. Dersom du vil vite mer om hvordan vi behandler
personopplysninger, anbefaler vi å lese vår personvernerklæring http://labtjenester.no/personvernerklering/
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