FØLGESKJEMA FOR VANNPRØVER

ID 1404 Ver. 2.1

Kunde
Kjære kunde! Vennligst fyll ut skjemaet etter beste evne og avtal innlevering av prøver med laboratoriet.
Telefon 35 08 28 30. Bruk store bokstaver ved utfylling av skjemaet.
Navn

Org.nr

Telefon

Dato prøveuttak

Adresse

E-post(analyserapport sendes til e-post)

Fakturaadresse(brev, e-post eller EHF)

Ordrereferanse (faktura merkes)

Kopimottaker

E-post kopimottaker

Bestilling
Vårt prøvemottak er åpent mandag til og med torsdag klokken 08.00 til15.00
Prøver levert til laboratoriet fredager vil bli belastet med et gebyr på 575,- inkl.mva.
Type vann:  Innsjø/elv/bekk  Fjellbrønn  Gravd brønn  Annet:_____________________________________________
Hvorfor ønskes vannet analysert?______________________________________________________________________
Hvilke undersøkelser ønskes? Kryss av for aktuelt valg.
I henhold til tidligere inngått avtale/prøveplan 

Hvis det ønskes pakkeløsning(se side 2) angi pakke her:______

Fysikalske og kjemiske vannundersøkelser:
 pH surhetsgrad
 Fluorid
 Alkalitet
 Klorid
 Konduktivitet
 Nitrat
 Farge
 Sulfat
 Turbiditet
 Bromid
 UV-transmisjon(*)
 Natrium
 TOC
 Ammonium
 Jern
 Kobber
 Mangan
 Aluminium

 Total fosfor
 Fosfat
 Total Nitrogen
 Kalsium
 Magnesium
 Hardhet
 Kalium
 Nitritt(*)

 Annet:_______________________

Bakteriologiske vannundersøkelser
 Kimtall, koliforme bakterier og E.coli
 Koliforme bakterier og E.coli
 Intestinale enterokokker
 Clostridium perfringens
 Kimtall og P.aeruginosa(*)(badevann)
 Annet:_______________________

…………………………………………....
Kundens signatur

Analyser merket med (*) er ikke akkreditert

Aksepterer herved betingelser

Fylles ut av Fjellab

Prøven mottatt dato:

Klokken:

Laboratoriets kommentar til prøven:

Mottatt av:

Emballasje OK? 

Prøve ID:

Temperatur OK? 

Bestilling av flere prøver
Prøve
1

Beskrivelse av prøven

Dato for uttak

Klokkeslett

Prøvetaker

2
3
4
5
6
7
Riktig prøvetaking og transport av drikkevann
Prøver må ankomme laboratoriet man, tir, ons eller torsdag. Innlevering på fredager medfører gebyr (575,-).
Vannprøver må være ankommet laboratoriet senest 24 timer etter prøveuttak. Prøver kan sendes(bedriftspakke, ekspress over natten) mandag,
tirsdag eller onsdag og tas ut ETTER klokken 10.00 forsendelsesdagen. Prøver kan sendes med buss (Skien/Porsgrunn-Notodden-Rjukan og DalenÅmot-Rjukan). Det er etablert prøvehenting på strekningen Rjukan-Rauland-Åmot-Dalen. Prøver skal lagres/transporteres ved 2-8 °C, bruk
kjøleelement.
Uansett transportmåte må laboratoriet kontaktes på telefon 35 08 28 30 i forkant av forsendelse/opphenting.
1. Fjern sil, filter eller slange som er festet til kranen. Flamber kranens munning med gassbrenner eller lighter. (Dersom prøven
tas fra tappepunkter i næringsmiddelbedrifter skal kranen normalt ikke flamberes)
2. Skru opp kranen og la vannet renne 3 til 4 minutter.
3. Skru opp korken uten å komme i berøring med flaskens munning.
4. Fyll flasken helt (bruk prøveflaske fra Fjellab)
5. Merk flasken med nr.
6. Fyll ut følgeskjema(dette) så nøye som mulig.

Prøvepakker
Prøvepakker - Pris (alle priser inkl.mva)

A

3088,Analysene er satt sammen for å gi en meget god karakteristikk av vannet. Anbefales ved etablering av ny vannkilde og ved
problemer knyttet til vannets egenskaper.
Kimtall, Koliforme bakterier, E-coli, Intestinale enterokokker, pH, Turbiditet, Konduktivitet, Farge,
TOC(totalt organisk karbon), Total nitrogen, Jern, Mangan, Kobber, Krom, Nikkel, Sink, Natrium, Kalium, Kalsium,
Magnesium, Hardhet, Ammonium, Fluorid, Nitrat, Nitritt(*), Fosfat, Klorid, Sulfat.
B
1354,Analysene gir et godt bakteriologisk og fysikalsk bilde av kilden.
Kimtall, Koliforme bakterier, E-coli, pH, Turbiditet, Konduktivitet, Farge
C
1766,Kontrollen vil kunne avdekke forhold som kan settes i sammenheng med problemer knyttet til dårlig lukt/smak.
Kimtall, Koliforme bakterier, E-coli, pH, Turbiditet, Konduktivitet, Farge, Jern, Mangan
D
798,De vanligste og kanskje viktigste bakteriologiske analysene man som et minimum bør ta av drikkevann. Disse forteller bl.a. om
vannkilden er utsatt for fersk forurensning som stammer fra tarmkanalen til varmblodige dyr og/eller mennesker.
Kimtall, Koliforme bakterier, E-coli,
E
1210,Analysene gir et mer fullstendig bilde av vannets bakteriologiske kvalitet. Positive funn indikerer at sykdomsfremkallende virus eller
parasittcyster kan være i vannet.
Kimtall, Koliforme bakterier, E-coli, Intestinale enterokokker, Clostridium perfringens,
F
463,Radon i vann fra fjellbrønner er den nest viktigste årsak til forhøyede radonkonsentrasjoner i inneluft. NB! Spesial prøveflaske må
bestilles.
Radon(*)

Betingelser
Standard betingelser kan leses på www.fjellab.no. Opplysninger om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og listepriser fås ved henvendelse laboratoriet.
Alle priser er inkl. mva. og gjelder til 31.12.2017. Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på 70,-. Økonomiavdelingen i Tinn kommune org nr.864 963 552 MVA fakturerer etterskuddsvis på vegne av
Fjellab. Faktura vil være merket med «Fakturering Fjellab». For akkrediterte analyser Fjellab av uforutsette grunner ikke selv kan utføre, benyttes akkreditert underleverandør Kystlab PreBio AS
eller Hardanger Miljøsenter AS. Underleverandør kan igjen benytte seg av underleverandør. Ved å signere følgeskjema anses underleverandør som akseptert av oppdragsgiver. Analyserapport
vil normalt foreligge 5-10 virkedager etter prøvens ankomst laboratoriet. Rapport sendes normalt pr. epost. Hvis dato/klokkeslett for prøveuttaket ikke er angitt, vil laboratoriet angi uttakstidspunkt
mellom 12 og 24 timer før prøvemottak. Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøveuttak og analyse. Prøven bør derfor ankomme laboratoriet snarest mulig etter
prøvetaking.

Rjukan Næringspark bygg 248
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 28 30
firmapost@fjellab.no

