
Utfylling av skjema
jordprøver til gjødslingsplanlegging
Jordprøver som sendes til analyse skal alltid følges av et bestillingsskjema. Riktig utfylling sikrer 
leveransen, samt forebygger feil og forsinkelser.

Bestillingsskjemaet gir oss som laboratorium den informasjonen vi behøver for å analysere jordprøvene 
dine. Det er derfor viktig at du gir oss tilstrekkelig med informasjon, både om deg som kunde og om 
jordprøvene dine. All informasjon må fylles ut hver gang du sender prøver til oss, da innsendt skjema 
overstyrer eventuell annen informasjon vi har på deg som kunde fra før. 
 
Bestillingsskjemaet kan fylles inn direkte i dokumentet som ligger på vår hjemmeside, for så å printes 
ut og sendes inn sammen med prøvene. Skriver du for hånd er det viktig å skrive tydelig og med 
blokkbokstaver.  

Kundeinformasjon
Navn og adresse skal alltid fylles ut. Navnet som oppgis her er det navnet vi bruker både på rapporten 
og fakturaen, med mindre annet er oppgitt. Sender du inn prøver for et firma, bruk da firmaets navn, ikke 
ditt eget. Adressen skal tilhøre oppgitt kunde. 

Organisasjonsnummer må høre sammen med kundenavn. Med det mener vi at det ikke kan være 
en privatperson sitt navn og et firma sitt organisasjonsnummer. Har du ikke organisasjonsnummer lar 
du dette feltet stå blankt. Har du avtale om EHF-fakturering og krysser av for dette på skjemaet, må 
organisasjonsnummer være oppført.

Telefonnummer gir oss mulighet å kontakte deg om vi har spørsmål om din bestilling.

E-postadresse må være korrekt, da vi sender analyserapport og faktura på epost. Dersom du ønsker at 
vi skal sende deg analyserapport eller faktura som brev,  
kan du krysse av for dette. Merk at det da tilkommer et  
ekstra gebyr.

Kopimottakers epostadresse og navn kan fylles  
ut om du har en rådgiver som skal ha kopi av  
analyserapporten.

Fakturamottakers epostadresse og navn fylles ut  
dersom analysene skal betales av andre enn den  
som er oppført som kunde. Vær nøye på at slik  
betaling er avklart før innsending av skjemaet. 

Kommune-, gårds- og bruksnummer er informasjon  
vi som laboratorium ikke behøver, men som føres opp på  
analyserapporten dersom opplysningene oppgis på  
bestillingsskjemaet. 

Vi sender både faktura 
og analyserapport til 
oppgitt e-postadresse.

Vær nøye med at 
adressen blir korrekt  
og lett leselig, slik at  
dokumentene kommer 
frem i tide.
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Hasteoppdrag
Hasteoppdrag skal alltid avtales med laboratoriet før du 
sender inn jordprøvene. Husk også å krysse av for dette  
på bestillingsskjemaet. Et hasteoppdrag koster mer enn et  
vanlig oppdrag, se prislisten for mer informasjon.  

Den ytre emballasjen må være tydelig merket med  
«HAST» på utsiden. Dette for at vi skal kunne fange opp  
forsendelsen når den ankommer laboratoriet. 
 

Analysebestilling 
Totalt antall prøver i oppdraget gir oss mulighet til å  
kontrollere ved oppakking at alle prøvene i et oppdrag har  
ankommet laboratoriet. 

Skjema nummer x av y er oppført på skjemaet for at vi  
skal kunne se at det er flere skjemaer og eventuelt flere  
esker med prøver som hører til samme oppdrag. Slik oversikt gir mindre sannsynlighet for at prøver i 
forskjellige esker registreres som flere oppdrag. Det sikrer at du betaler kun en administrasjonsavgift, da 
denne faktureres per oppdrag. Det er viktig at hele oppdraget sendes samlet. Vi har ikke mulighet til å 
lagre deloppdrag i påvente av at resten av prøvene sendes inn.

Prøvemerking er individuelle navn/nummer du selv setter på jordprøvene, og dette skal alltid fylles 
ut på bestillingsskjemaet. Prøvemerkingen på skjemaet må alltid stemme overens med merkingen på 
prøveeskene. Prøvemerkingen kan bestå av bokstaver eller tall, men kan ikke være mer enn fire tegn.

Skiftenummer er navn/nummer du selv setter på skiftene dine. Det er valgfritt å føre skiftenummer opp 
på bestillingsskjemaet, men nummeret oppføres på rapporten og kan gjøre det lettere for deg å huske 
hvor hver enkelt jordprøve ble tatt ut. Navn/nummer kan ikke være mer enn fire tegn. Dersom du har 
merket av prøvestedene på et kart, skal kartet ikke sendes til oss. Ta vare på kartet selv, så har du det 
klart til du får analyseresultatene.

Analysepakke/analyser forteller laboratoriet hvilke analyser den enkelte jordprøven skal ha. Kryss av 
i boksene ut fra hver prøve. Dersom analysebestillingen mangler, vil samtlige prøver analyseres med 
pakke 1. Dette er en standardpakke som dekker behovet for gjødslingsplanlegging. Pris og spesifik 
informasjon om de ulike analysene finner du på prislisten som til enhver tid finnes oppdatert på vår 
hjemmeside. 

Kommentar er et felt som gir deg mulighet for å gi oss eventuell tilleggsinformasjon. Informasjonen som 
skrives her kommer ikke med på rapporten eller fakturaen, med mindre du ber om det. Et eksempel kan 
være om fakturaen skal merkes med et ressursnummer eller lignende.  

Signatur 
Bestillingen må signeres. Rådgivere som signerer på vegne av en produsent, forsikrer at gyldig avtale 
mellom partene foreligger, og at produsenten er klar over kostnaden for analysene. Signaturen er din 
godkjennelse på at informasjonen er korrekt utfylt og at oppdraget kan iverksettes. Det er derfor viktig at 
du leser over all informasjon på skjemaet før du signerer. 

Ved på signere godtar du våre generelle salgsbetingelser, og at informasjonen fra skjemaet lagres i vår 
kundedatabase. Personvernerklæring og generelle salgsbetingelser finner du på vår hjemmeside, under 
«Om oss». 

HASTEOPPDRAG:
• Merk den ytre 

emballasjen godt  
synlig med «HAST» 

• Hasteanalyser 
må avtales med 
laboratoriet før 
innsending


