
Ifyllningsformulär vattenprover
Fylls i av kund
Namn:   

Adress: 

Fastighetsbeteckning: 

Telefon: 

Epost: 

Utskick via post eller epost: 

Datum och tid för provtagning: 

Provtagningspunkt, t.ex. kran: 

Provtagare: 

Inlämnare: 

Typ av vatten, t.ex. brunnsvatten eller avloppsvatten: 

Öppettider för inlämning av flaskor är mån.-tor. 10-16.
Tele: 072 898 49 14 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina 
personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig 
trygg med hur vi samlar personuppgifterna. Vi samlar inte fler uppgifter 
än vi behöver och vi säljer aldrig vidare dem till en tredje part.

Info om behandling av personuppgifter Fylls i av personal ID-nummer:  

Antal provflaskor för kemisk analys:

Antal provflaskor för mikrobiologisk analys:

Datum för inlämnat prov: 

Mottaget av: 

Trygga analyser för vatten och avlopp

Prislista & beställning. 

För fastighetsägare, 
samfälligheter och företag. 

Laboratorietjänster



prisklass 2

pH

Järn

Klorid

Kemisk syreförbrukning (COD)

Kalcium

Magnesium

Mangan

Natrium

Nitrat

Koppar

Nitrit

Sulfat

Turbiditet

Total hårdhet

Ammonium

Alkalinitet 

Fluorid

Fosfat

Mikrobiologisk indikatoranalys*
(koliforma bakterier & E.coli) 

VÄLJ VÄLJ VÄLJ

250 kr/st 
prisklass 1
200 kr/st 

Analyser enskilt dricksvatten
parametrar:

Klorid / (behövs ofta 

för bygglov,

förhandsbesked 

samt tillstånd för 

WC)

Ammonium / 

pH / 

Fluorid / 

Konduktivitet /

Turbiditet / 

Natrium /

Nitrat /

Total hårdhet /

BAS 700kr
Lämplig för 
enskilt vatten 

ANALYSER
STYCKVIS 2. 

STORA 2000kr
Lämplig för 
enskilt vatten 

Lämplig för enskilt vatten 

FAMILJ 1000kr

Lämplig för 
enskilt vatten 

ANALYSER
STYCKVIS 1. 

Alkalinitet / 

Fosfat /

Järn / 

Kalcium /

Kemisk  syreförbrukning 

(COD) / 

Koppar / 

Magnesium / 

Mangan / 
Koliforma 
bakterier & E.coli /

Nitrit / 

sulfat /
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Inlämning för proverna är mån. – tor. 10 – 16.

Flaskor och annat provtillbehör finns att hämta 
på Vatteninfo. Provsvaret skickas ut via e-post 
inom 2 veckor efter att provet lämnats in. 

Det går också att få provtillbehören och 
provsvaren utskickat med post. Då tillkommer 
en administrationsavgift på 60 kronor. 

Vid påvisat resultat av bakterier rekommenderar vi en ny 
ackrediterad analys hos tredje part. Vi rekommenderar 
laboratorium och bistår med flaska och leverans till en 
administrartionskostnad om 60 kronor.    

Öppettider och provtagningsvilkor 
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