Vallentuna Kommun
ORDERBLANKETT för brunnsvattenanalyser

ALS SCANDINAVIA

ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd. Brev: Box 700, 182 17 Danderyd.
Tel: 08-5277 5200. Fax: 08-768 34 23. e-post: info.ta@alsglobal.com

Beställarens uppgifter för analysrapport

Faktureringsuppgift (om annorlunda än beställare)

Beställarens namn:*

Företag/organisation:

E-post (för rapport och faktura):*

Kontaktperson:

Postadress:*

E-post:
Ort:*

Postnummer:*

Adress:

Tel/mobil:*

Postadress:

Kopiemottagare

Uppdragsnummer/Fakturareferens:

miljo@vallentuna.se

Provinformation (Märk alla flaskor med fastighet, datum och tid för provtagning)
Fastighetsbeteckning/(gatuadress) för brunn:*
Kommun:*
Datum och klockslag för provtagning:*
Provtagare:*

Tel/mobil provtagare:*

* Asterisk betyder att du måste lämna uppgift i rutan för komplett beställning

Analyser enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
Mikrobiologisk analys
Kemisk analys - utan radon
Kemisk analys - med radon

Enskilda analyser
Tungmetaller, Arsenik (As) + Bly (Pb) + Uran (U)
Kvicksilver
Endast radon
Endast klorid
Övriga analyser: **
**För andra analyser måste särskilda flaskor och koder användas. Kontakta ALS eller Vallentuna kommun.

Information om din brunn
Brunnens ålder (ca årtal):

Brunnsdjup i meter:

Typ av vattentäkt

□
□

Grävd brunn

□

Borrad brunn

Annat: __________________

Vattentillgång:

□god □dålig (sinar ibland)

Anläggningstyp

□Hydrofor □Hydropress
Annat: __________________
Brunnen används:

□ Ny brunn
□ Kontroll
□ Förändring

□året runt □del av året □sällan
Typ av filter/avhärdare:

Brunnen har filter

Om ja filter, provet togs

□ Ja

□ Före filter □ Efter filter

□Nej

Orsak till provtagning

Övrig information till lab:

ALS Scandinavias avtalsnummer: OF171924

Kundnummer: 29941-

Kan ditt svar ingå i nationella databaser?
Vid behov kan ditt provsvar behöva delas med andra myndigheter som t ex SGU, Miljömedicin eller Livsmedelsverket i för att med deras
stöd kunna utreda problem orsakade av naturliga geologiska föroreningar eller föroreningar från utsläpp. Analysresultaten och
fastighetsbeteckning datalagras/registreras då hos den utredande myndigheten och behandlas då enligt Personuppgiftslagen (PUL) och
gällande lagstiftning.

□ Jag vill inte att mitt provsvar skickas till annan myndighet vid utredning enligt ovan.
Version 2018-02-14 Org nr 556571-8318 VAT nr SE556571831801

Information från kommunen
Vallentuna kommun erbjuder möjlighet för dig som fastighetsägare i kommunen att beställa
analyser för kontroll av ditt brunnsvatten från laboratorieföretaget ALS Global.
Priserna nedan är angivna inkl. moms. Beställning görs på blanketten på andra sidan.

Analys av vatten för enskild brunn enligt Livsmedelsverkets råd
Mikrobiologisk undersökning: Odlingsbara mikroorganismer 22°C,
Koliforma bakterier, E.coli.

► Mikrobiologisk analys

187,50 kr

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska. Fyll flaskan ca 90%.

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.

► Kemisk analys - utan radon
Provmängd och kärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska. Toppfyll flaskorna!
► Kemisk analys - med radon

437,50 kr
562,50 kr

Provmängd och kärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska + 330 ml PET-flaska. Toppfyll flaskorna!

Enstaka analyser
►Radon
Provmängd och kärl: 330 ml PET-flaska. OBS! Radon är en gas, flaskan måste vara toppfylld utan luftficka.
►Klorid
Provmängd och kärl: 150 ml plastflaska
►Kvicksilver
Provmängd och kärl: 60 ml plastflaska

125 kr
125 kr
288,75 kr

Särskilda råd för enskilda brunnar i Vallentuna kommun
Utöver de allmänna råden från Livsmedelsverket rekommenderas du som har egen brunn i Vallentuna att analysera om ditt
brunnsvattnet har för bly, arsenik och uran.
►Tungmetaller, arsenik, bly, uran
Provmängd och kärl: 60 ml plastflaska
►Tillägg Kvicksilver samtidigt som kemisk eller tungmetaller

337,50 kr
210 kr

Provtagning
Prov från brunn eller kran ska helst tas samma dag som provet lämnas in, men tidigast kvällen innan. Spola vattnet i några
minuter innan du tar provet. Håll proverna kylda men inte frusna.

Inlämning av prover
Proverna lämnas i receptionen i Kommunhuset på Tuna Torg 1, måndagar mellan kl 8 - 12. För mer information se
www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Eget-dricksvatten.

Övriga analyser i samråd med miljöavdelningen
Du som bor nära eller inom ett misstänkt förorenat område kan kontakta miljöavdelningen för råd och information om
provtagning, flaskor, analyser och bedömning av resultat. Exempel på riskområden är närhet till gammal handelsträdgård,
verkstad, marina eller varv, smedja, garveri, tryckeri, ytbehandlare, deponi eller annan typ av tipp eller mellanlagring av massor.

Övrig information
Du hittar mer information om var du kan hämta och lämna flaskor och hur du tolkar analysresultaten på
www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Eget-dricksvatten/.
Om du behöver mer information eller vill diskutera andra analyser än de på följesedeln kan du kontakta miljöavdelningen på
epost: sbf@vallentuna.se eller telefon: 08-587 850 00.
Om du har frågor om analysprotokollet eller din faktura kontakta ALS Scandinavia AB:
Tel. 08-5277 5200, e-post: info.ta@alsglobal.com

