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Vannprøver mottas mandag og tirsdag før kl. 12:00 
Vannprøven leveres normalt til laboratoriet samme dag som den tas ut, og så snart som mulig etter uttak.  
For at prøvesvaret skal være representativt må prøven analyseres innen 12 timer etter uttak. Prøven oppbevares kjølig til den overleveres lab.  
 

 

SVAR OG FAKTURA SENDES TIL: 

Bedriftens navn:       Fakturaadresse  
(hvis forskjellig fra svaradresse) 
 
 

Bedriftens adresse:            
 
 
 

Telefonnummer:       Faktura merkes med:       

E-post adresse:       
 

 
Den europeiske personvernsforordningen, The General Data Protection Regulation, GDPR, trådte i kraft i Norge 20.juli 2018. Det vises til vår nettside for nærmere informasjon om 
hvordan ValdresLab AS behandler personopplysninger som innhentes både gjennom nettside og ved direkte oppdragshåndtering. 
 

Prøveuttak (fylles ut av kunden):                               
Dato:                         Kl.:    
 

Signatur kunde:        

Prøvemottak (fylles ut av laboratoriet):              
Dato:                       Kl.:     
               

Signatur lab:  
 

Temp. ved mottak:  
(måles dersom prøve er 8t 
gammel eller eldre)  

Generell informasjon 
Vi viser til ValdresLab AS sine «Generelle vilkår for analysetjenester» som finnes på 
vår hjemmeside og forutsetter med dette at kunde har akseptert og forstått 
innholdet. Ved ønske om analyser som laboratoriet ikke utfører selv forstår vi at 
kunden aksepterer bruk av en av våre eksterne leverandører av tjenester hvis ikke 
annet blir avtalt. Laboratoriet vurderer jevnlig valg av eksterne leverandører av 
tjenester, og går ut ifra at dette er greit med mindre kunden reserverer seg mot vårt 
valg. Se vår hjemmeside www.valdreslab.no for oppdaterte opplysninger som; 
“Generelle vilkår for analysetjenester ved ValdresLab AS”, metodeoversikt og 
akkrediteringsoversikt for våre analyser samt åpningstider for laboratoriet. 
 
Snu arket for valg av analysepakker og enkeltanalyser.  
 
Alle analyser som er listet opp på dette skjemaet er akkreditert bortsett fra  
UV-trans., hardhet dH° og lukt/smak (også merket med *). 
Analyser merket med ↗ ; Laboratoriet utfører ikke denne analysen selv og benytter 
en av våre akkrediterte eksterne leverandører av tjenester (dette gjelder 
hovedsakelig kjemiske parametere).  
Bedrifter som har prøveplan hos oss behøver ikke å krysse av for analyser dersom 
dere ønsker at laboratoriet følger prøveplan (anvisninger om ønsket analyse fylt ut på 
dette følgeskjema går foran prøvetakingsplanen).                                                                                                                              

http://www.valdreslab.no/
mailto:post@valdreslab.no
http://www.valdreslab.no/
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Råvannspakke: Minstekrav ved daglig vannproduksjon f.o.m. 10 m³ dersom vannet behandles før bruk. Pakken inneholder: Koli/E.coli, Intestinale enterokokker, pH, turbiditet, og farge, med kim 22 °C i tillegg. 
Dersom kim 22 ikke er ønskelig, stryk den ut. 
Drikkevann-Prøvegruppe A: Minstekrav for drikkevann (vann tatt rett etter behandling, vann tatt på nettet, og vann som ikke er behandlet dvs. der det ikke finnes behandlingsanlegg i bedriften/vannverket). 
Pakken inneholder: Kim 22 °C, Koli/E.coli, Intestinale enterokokker, Cl. perfringens (dersom kilde er overflatevann/sannsynligheten for at overflatevann kan påvirke kilden er til stede), pH, turbiditet, 
konduktivitet, farge, lukt/smak*. Kryss også av for aluminium↗ dersom det brukes aluminium i vannbehandlingen, kryss av for ammonium↗ og nitritt↗ dersom det brukes kloramin i vannbehandlingen, og 
kryss av for jern↗ dersom det brukes jern i vannbehandling. Kryss av for UV-trans. og/eller hardhet dersom der er ønskelig å analysere vannet på disse parametrene. Kryss av for Fe/Mn dersom analyse på 
jern/mangan er ønskelig.  
C1 + pH: Tidligere pakke for nettkontroll. Kan for eksempel benyttes som ekstrakontroll av vannet. Pakken inneholder kim 22 °C, Koli/E.coli, turbiditet, farge og pH.  Dersom pH ikke er ønskelig, stryk den ut. 
Drikkevann-Prøvegruppe B: Minstekrav for drikkevann-kjemiske analyser↗. Ta kontakt med laboratoriet vedrørende tilsending av prøvetakingsutstyr for kjemiske analyser. 

http://www.valdreslab.no/
mailto:post@valdreslab.no

