
Statusbesiktning av skyddsrum



Sedan starten 1923 har HSB gått i framkant för nya innovativa lösningar i bostäder där 
bekvämlighet, trivsel och funktionalitet går hand i hand. Därför har spaning mot framtidens 
boende alltid stått på HSBs agenda. HSB Skåne har nu valt att ta ytterligare ett steg i sitt 
kvalitetstänk angående skyddsrum och har därmed skrivit samarbetsavtal med Skydds-
rumsspecialisten. Nu har samtliga HSB Skånes föreningar möjlighet att upphandla skydds-
rumstjänster runt om i Skåne av en av HSB utvald leverantör – Skyddsrumsspecialisten.

Skyddsrumsspecialisten är marknadsledande inom skyddsrum i Sverige. Vi har byggt, 
renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973, vilket ger dig stor trygghet när du väljer 
att anlita oss. Skyddsrumsspecialisten är certifierade av MSB, Myndigheten för Säkerhet 
och Beredskap, med SGR-nummer 740.

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 vlka 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.

HSB Skåne i 
samarbete med 
Skyddsrumsspecialisten



Fastighetsägarens ansvar gällande skyddsrum

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

Statusbesiktning och kostnadsförslag

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

Pris för statusbesiktning: 8 200 kronor, exkl moms.

___________________________________________________________________________________

Vi på HSB Skåne är en medlemsägd organisation och en del av Sveriges största bostadskooperation. 
Med 100 år i branschen kan vi använda vår erfarenhet och vår kunskap till att skapa en bekvämare 
vardag för dig som kund. Med ambitionen att påverka hela samhället i en positiv riktning bidrar vi till bättre 
förutsättningar och villkor för boendet och de boende. Vi tror på innovativa och hållbara lösningar som 
driver samhället framåt, idag och i framtiden. Vi kan erbjuda dig förvaltnings- och specialisttjänster med en 
kompetens som är unik i Sverige. Med närmare 100 år i branschen vet vi vad som krävs för att underlätta 
vardagen för dig som kund. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg i ditt val av leverantör och vara säker 
på att det är en klok investering för säkerhet, trivsel och din fastighets framtida värde.
__________________________________________________________________________________

Kontakt HSB Skåne

Tina Wrentner 
tel 046-210 84 00
tina.wrentner@hsb.se
www. hsb.se/skane

För beställning

Abdullah Alzin
tel 070-212 05 94
alzin@skyddsrumsspecialisten.se  
www.skyddsrumsspecialisten.se


