
 HUSHÅLLSVATTENANALYS 
Vårt miljölaboratorium har ett kvalitetssystem enligt standard SFS-EN ISO/IEC 17025 

 

Betalare:  __________________________________________________________________ 

 

Adress och telefonnummer:     

___________________________________________________________________________ 

 

Provtagningstid och -plats:  ___________________________________________________ 
Priser från 1.4.2017 

 €   € 

O Koliforma bakterier 35
o
C  30 O E.coli  44

o
C  30 

O Konduktivitet  7 O Kemisk syreförbrukning  

O pH   7     KMnO4-tal  20 

O Ammonium   17 O Hårdhet  17 

O Nitrat   17 O Mangan  17 

O Nitrit   17 O Klorid  17 

O Järn   16 O Fluorid  17 

O Grumlighet NTU  7 O Sulfat  17 

O Lukt och utseende  6 

 

Drickbarhet 217 € ingår moms 24 %. Faktureringstillägg tillkommer ej.   RADON 50 € 

 

I priset ingår ett skriftlig utlåtande om vattnets kvalitet. Vid behov kan vi komma till platsen för 

vattenprovtagning, ersättningen är 30 € i Raseborg (gäller ej skärgården). 

 

Provtagning: Provets mängd bör vara minst 1 liter (2 x 500ml). Som prov- och transportflaska 

duger en ren glasflaska som kokas otillsluten med korken i minst en halv timme. (För 

mikrobiologiska undersökningar bör det lämnas lite luft i flaskan, för de kemiska undersökningarna 

bör flaskan vara helt fulla). Observera att provet bör analyseras inom 6 timmar från provtagningen 

för att få ett möjligast tillförlitligt resultat. Om provet tas från en kran, låter man vattnet först rinna 

ca. 5 minuter. 

 

Vattenprov kan hämtas till laboratoriet enligt överenskommelse. (Också kvällstid och under 

veckosluten enligt överenskommelse utan tillläggsavgift.) 

 

Brunnstyp: stenringsbrunn O    betongringsbrunn O    borrbrunn O    källa O    någon annan O 

 

Brunnens ålder___________  Brunnens djup_______________ m 

 

Brunnen är belägen vid:    gård O    åker O     skog O    strand: hav O, sjö O, å O 

 

Jordmån: sand O    lera O    mull O    berg O 

 

Vattnets höjd från botten vid provtagningstiden ___________m 

 

Vattenprovet har tagits av:    vattenkran O    pump O    brunn O 

 

Avståndet:    utedass O    avsättningsbrunn O    åker O    ladugård O  m 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort och datum Betalarens underskrift och namnförtydligande 

 
Biopap Oy, miljölaboratorium   mikrobiolog Kimmo Kuusinen 

Bakluravägen 2 

10470 FISKARS 

tel 019-237347 eller 0400-674700  e-mail: kimmo.kuusinen@brev.fi     


