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Vannmiljø er et nettbasert kartsystem hvor man kan regis-
trere analysedata fra norske vannressurser. Systemet repre-
senterer en sammenstilling av miljø- overvåkningsdata, og 
er åpent for alle som vil se på opplysninger i databasen. 
Eurofins er leverandør av laboratorieanalyser til Vannmiljø, 
og kan levere analysedata på Vannmiljø sitt rapportformat. 
Dette gir store tidsbesparelser og færre feilkilder ved over-
føring av data 
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Fylkesmannens miljøvernavdeling utgjør 
sammen med Miljødirektoratet de primære 
brukerne. Kommuner og miljøkonsulenter er 
også brukere av systemet. Eurofins er pro-
dusent av store mengder rådata som senere 
importeres inn i Vannmiljø av systemets bru-
kere. Tidligere har brukerne selv måtte legge 
inn dette råmaterialet i Vannmiljø sin egen 
importfilmal i Excel (tilgjengelig fra http://
vannmiljokoder.klif.no). 

Eurofins tilbyr automatisk rapportering i dette 
filformatet sammen med ordinær rapport i 
henhold til vår akkreditering. Dette forenkler 
hele prosessen med innrapportering til Vann-
miljø for deg som bruker. Du vil fremdeles stå 
ansvarlig for import av data til Vannmiljø, men 
filen vil i stor grad lages ferdig for deg.

Bakgrunn

Automatisk rapportering
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Eurofins trenger følgende informasjon ved ved prosjektoppstart/ 
før prøveinnsending:
1. Eurofins trenger følgende informasjon ved prosjektoppstart/før  

prøveinnsending kan starte: 
a) Analyser som skal utføres 
b) Prøvetype/matriks 
c) AktivitetID for prosjektet

2. Eurofins trenger følgende informasjon ved innsending av prøver: 
a) Vannlok-ID – det utarbeides eget bestillingsskjema med plass til dette. 
 

Det er også fullt mulig å legge til dette selv på rapporten i etterkant av 
rapportering der dette ikke blir oppgitt ved innsending

Øvrige felter som ikke er forhåndsutfylt i 
eksportfilen:  
a) Latinsk navn 
b) Øvre dyp 
c) Nedre dyp 
d) Opprinnelse 
e) Arkiv_ID 
f) Ant_verdier 
g) Deteksjonsgrense 
h) Kvantifiseringsgrense 
i) ID-lokal

Hva trenger Eurofins for å kunne lage Vannmiljørapport?

Hva må jeg fylle inn selv?

Ta kontakt ved spørsmål om Vannmiljø:

Tlf: 09440 
miljo@eurofins.no 
www.eurofins.no

Noe data er det enklest at kunden selv legger inn, da det er informasjon 
som gjerne er lik for et helt prosjekt, eller batch med prøver.

Dersom det skulle oppstå feilmelding ved import til Vannmiljø grunnet Parameter_id, Medium_id, 
Analysemetode_id eller Enhet_id, oversendes Vannmiljø-rapport og feilmelding til kundekontakt hos 
Eurofins som bistår med oppretting.

1. Provetakmetode_id:  
Hvordan prøven er tatt kan variere, 
men vil som regel være lik for et pro-
sjekt eller batch med prøver. Denne 
kolonnen blir rapportert blank.

2.


