
Följesedel för Brunnsvattenanalys
OBS! Fyll i alla uppgifter, TEXTA

Analysrapport Fakturauppgifter
Företag/Namn: * Kundnummer: Fakturaadress:  (om ej samma  som för rapportmottagare)

Gatu- eller boxadress: * Avtalsnummer: 

Postnr: * Stad: * Kundens projekt/uppdragsnr.: (märkning rapport och faktura)

Telefon: *

Kopiemottagare
E-post (om ni önskar rapport och faktura via e-post): Kopiemottagare: (e-post)

Provflaskans märkning (Märk alla flaskor med datum och tid för provtagning)
Provets märkning/Fastighetsbeteckning :* Kommun:

Provtagningsdatum och klockslag: * Provtagare: *

Önskad undersökning *(Enligt Livsmedelsverkets råd) Analysförteckning se baksida
Kemisk 
(PSL2R)

Radon
(SL224)

Information om din brunn
Typ av brunn Orsak till provtagning

Grävd Ny brunn
Borrad Kontroll
Annan Annan orsak

Brunnen har filter Typ av filter

Ja Nej Före filter             Efter filter  

* Obligatoriska uppgifter

Kan ditt provsvar ingå i vår  nationella databas?

SGU

Som fastighetsägare ger jag/vi medgivande att analysdata blir offentlig handling:
Namnunderskrift Namnförtydligande

Se vår hemsida www.eurofins.se
Kundsupport: Tel. 010-490 8110 , e-post: info.environment@eurofins.se

Om ja, provet togs

För att förbättra kunskapen om dricksvattnets kvalitet i svenska enskilda brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta gör vi för att kunna 
arbeta med de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till alllmänheten. Vi vill också skydda grundvattnet mot 
föroreningar. Skriver du/ni som fastighetsägare under detta medgivande kommer analysen att datalagras/registreras och behandlas i en databas 
tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för 
behandlingen av personuppgifterna och är s k personuppgiftsansvarig. För att kunna få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet 
med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig 

Mikrobiologisk   
(PSL6V)

Tungmetaller 
(PSL8E)

Andra analyser:



ANALYSOMFATTNING enligt Livsmedelsverkets råd

Mikrobiologisk Undersökning

Odlingsbara mikroorganismer 22°C, Koliforma bakterier, E.coli.

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska

Kemisk Undersökning

Lukt, Färg, Grumlighet, pH, Konduktivitet, Alkalinitet, COD-Mn, Hårdhet, Kalicium, Magnesium, 

Järn, Mangan, Koppar, Natrium, Kalium, Ammonium, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Klorid, Fluorid, Sulfat

Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

Radon: Radon

Provmängd och kärl: Specialflaska 20 ml. OBS! flaskan skall vara helt fylld.

Tungmetaller:

Arsenik, Bly, Uran

Provmängd och kärl: 50 ml plaströr med färgad kork

(Behövs inget extra kärl om Ni samtidigt beställer kemisk undersökning)

Proverna bör lämnas på ett inlämningställe (se hemsida www.eurofins.se) för att provet ska 

komma till labbet samma dag men om detta inte går kan man skicka per post eller annan 

transportör. Tänk då på att Ni ska provta och skicka provet så sent som möjligt på dagen 

eftersom provet anländer till oss först dagen efter provtagningen. Observera att du som 

kund måste kontrollera när sista inlämningstid för paket är på ditt kontor. Skicka paketet med 

utkörning till nedanstående adress.

Adress vid skick: Eurofins Environment Sverige AB

Rapsgatan 21

754 50 UPPSALA

Se vår hemsida www.eurofins.se

Kundsupport: Tel. 010-490 8110 , e-post: info.environment@eurofins.se
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