Statusbesiktning av skyddsrum

Skyddsrumsspecialisten har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973 och
är marknadsledande inom befolkningsskydd i Sverige. Vi har mycket hög kompetens inom
skyddsrum vilket ger dig en stor trygghet. Skyddsrumsspecialisten arbetar enligt alla myndighetskrav, samt efter MSBs regler och förhållningssätt. Vi utför renoveringar, underhåll
och nyproduktion av skyddsrum. Utöver det erbjuder vi även tjänster, material och expertis
inom befolkningsskydd.

En totalbesiktning av
skyddsrummet ger en
bra överblick över
nödvändiga åtgärder

Skyddsrumsspecialisten innehar alla nödvändiga certifikat som leverantörer inom befolkningsskydd och ett flertal personer inom företaget är även certifierade som sakkunniga av
MSB. Vi arbetar med alla typer av skyddsrum; från privata fastighetsägare till försvarets
anläggningar. Skyddsrumsspecialisten är verksamma i hela Sverige och är godkända av
MSB (SRG-nr 740) för att utföra arbeten samt tillhandahålla och tillverka komponenter till
skyddsrum.
När man anlitar Skyddsrumsspecialisten kan man förvänta sig en hög service, kvalité och
en god kompetens. Både civilpersoner och myndigheter kan känna sig trygga med att allt
är korrekt utfört enligt rådande lagar och regler.

Besiktning av skyddsrum – ett myndighetskrav
En totalbesiktning av skyddsrummet ger er en bra överblick över vad som bör prioriteras
och vad som kan samordnas. Statusbesiktningen kopplas till en åtgärdsplan, som ger en
överblick om vilka åtgärder som är nödvändiga med en kostnadskalkyl.

Ombyggnation av skyddsrum
Att en fastighet måste genomgå nödvändiga ombyggnationer är ofrånkomligt. Det viktiga
är att det blir rätt från början annars kan det fara iväg och notan bli mångdubbelt högre än
vad man räknat med. Dessutom kan skyddet ha blivit försämrat vid ombyggnad eller
renoveringar.
Under åren så har troligtvis flera olika ingrepp gjorts i fastigheten som kan ha påverkat
skyddsrummets status. Exempel på detta kan vara ny belysning med rörelsedetektorer,
bredbandsdragningar och stambyten. Det kan också röra sig om större ombyggnationer
där skyddsrummet används som gym, tvättstuga, förrådsutrymmen eller annan verksamhet.

Fastighetsägarens ansvar gällande skyddsrum

För beställning

Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig för att
det är i funktionsdugligt skick enligt Lag (2006:545) om skyddsrum. 1 § I denna lag
finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, utrustas och underhållas.

tel 010-207 01 22
info@skyddsrumsspecialisten.se
www.skyddsrumsspecialisten.se

Statusbesiktning och kostnadsförslag
Om besiktningsmannen har noterat brister i skyddsrummet tar vi fram ett åtgärdspaket. Vi återrapporterar snabbt ett kostnadsförslag samt en eventuell åtgärdslista
till ansvarig kontaktperson.
Vi kan omgående efter överenskommelse stå till er tjänst med att åtgärda de
besiktningsanmärkningar ni fått eller planera åtgärder och få kostnadskontroll
över tid.

