
   FØLGESKJEMA FOR VANNPRØVER 
 

 

 

 

 

Postadresse / besøksadresse: 

Ringvegen 11, 2816 GJØVIK 
 

 

Telefon.:  
 

 

61 13 62 20 
 

 

E-post: firmapost@mjoslab.no 

Hjemmeside: www.mjoslab.no 

 

Organisasjonsnummer: 

982 796 253 MVA 

KH-BI 9.3.3.1 SKJEMA vannprøver Erstatter utgave godkjent dato 11.04.2017 Godkjent 15.01.2018 SJM 

Faglig bistand og akkrediterte analyser.                                                

Din analysepartner for næringsmidler – hygiene – vann - miljø 

KRYSS AV FOR ØNSKET ANALYSEPAKKE,  * analysen/analysepakken er akkreditert 

Analysepakke 1. 

            * Kimtall  

            * Koliforme bakterier      

            * E.coli  

Pakken koster  kr. 605,- inkl. mva.   

Analysepakken er et minimum for å kunne se den hygieniske kvaliteten på vannet.  

 

Analysepakke 2.                        15% rabatt 

           * Analysepakke 1.  

           * pH  

           * Konduktivitet     

            * Turbiditet  

           * Hardhet  

              Nitrat 

Pakken koster  kr. 1.570,- inkl. mva.   

Med rabatt er prisen kun kr. 1.335,- inkl. mva. 

 Analysepakken gir opplysnigner om surhet, innhold av oppløste salter/ioner, innhold av ikke 

oppløste stoffer samt innhold av kalsium+magnesium som forteller hvor hardt vannet er.  Nitrat 

indikerer forurensing av kloakk. Analysepakken anbefales for overflatevann / gravde brønner 

for å få kartlagt vannets bruksmessige kvalitet i tillegg til dets hygieniske kvalitet. 

 

Analysepakke 3.                        15% rabatt 

            * Analysepakke 1.   

             * pH  

            * Fargetall      

                Jern, Fe  

                Mangan, Mn 

             * Kalsium, Ca  

Pakken koster  kr. 1.530,- inkl. mva.   

Med rabatt er prisen kun kr. 1300,- inkl. mva. 

 Analysepakken gir opplysninger om surhet, innhold av humus og oppløst jern, innhold av jern og 

mangan som gir farge og misfarging av klær og utstyr. Kalsium (kalkinnhold) forteller noe om 

hvor hardt vannet er.  Analysepakken anbefales for grunnvann / borebrønner for å få kartlagt 

vannets bruksmessige kvalitet i tillegg til dets hygieniske kvalitet. 

 

Næringsmiddelvirksomhet        5% rabatt  

            * Analysepakke 1.  

            * Intestinale enterokokker  

            * pH  

            * Turbiditet  

            * Farge  

Pakken koster  kr. 1.126,- inkl. mva.  (kr. 900,- eks. mva.) 

Med rabatt er prisen kun kr. 1.070,- inkl. mva.  (kr. 855,- eks. mva.) 

 Analysepakken tilfredsstiller krav gitt i drikkevannsforskriften for dokumentasjon av kvalitet. 

Dokumentasjon i henhold til IK-Mat.  

 SVAR TIL REGNING TIL (fylles ut dersom forskjellig fra SVAR TIL) 

Navn   

Gateadresse   

Postnr./sted   

E-post   

Telefon   Deres 

bet. ref: 

 

     

VANNKILDE 
(Kryss av for type 

vannkilde med nødv. 

opplysninger) 

Gravd brønn        Borebrønn           Vannverk           Navn på vannverk: 

Dybde: Byggeår: Annet                Hva: 

PRØVE TATT dato: klokka: Prøvested: 

     

VANNET FORSYNER  Næringsmiddelbedrift     Helårsbolig          Fritidsbolig   Annet (beskriv) 

MELKEPRODUSENTER  Melkerom, Produsentnr………………………. 



 

 
   

Kryss av ved ønske om tilleggsanalyser: 

 

  

  * Fosfat  (næringssalt) 

  * Nitrat (indikerer direkte forurensing av kloakk) 

  * Alkalitet  

    Fluorinnhold (av betydn. i borebrønn >50m) 

243,- 

264,- 

217,- 

178,- 

  

     Kobber 

    Jern + Mangan 

 * Totalt innhold av nitrogen  (næringssalt) 

 * Klorid  (salt) 

    Radon i drikkevann (tas på spesiell flaske,  

    prøve videresendes Norsk strålevern for analyse) 
 ________________________________ 

 

178,- 

356,- 

280,- 

227,- 

450,- 

Evt. kommentarer / opplysninger til prøven(e): 

 

 

 

Underleverandører: MjøsLab iks benytter følgende underleverandører for analyser laboratoriet ikke selv utfører: Labforums medlemslaboratorier (www.labforum.no), 

ALS Laboratory Group eller Eurofins Scientific.  

Prøvinger: Opplysning om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og pris gis ved henvendelse. 

Analysesvar: Normal analysetid er 1-2 uker. Ved bruk av underleverandør opp til 3 uker. Analysesvarbrev og faktura sendes elektronisk til kundens oppgitte  

e-postadresse. Ønskes det papirkopi av analysesvarbrev og/eller faktura, kan dette sendes kunden mot et gebyr på kr. 30,- 

Generelle vilkår: Det henvises til www.mjoslab.no for MjøsLabs generelle vilkår ved oppdrag og avtaler. 

VEILEDER FOR PRØVETAKING 

Bruk 500 ml steril flaske.    Kan fås ved laboratoriet. 

Ved utsending av prøveflasker, faktureres et beløp på 48,- kr. i porto- og fraktkostnader. 

Fra kran i privatbolig 

1. Skru av sil, påkoblet slange etc. Brenn godt 

av munningen på krana, og la vannet renne 3-

5 minutter. 

2. Skru korken forsiktig av flaska. Unngå 

forurensning av flaskemunning eller korkens 

innside (fra fingre, benk o.l) 

3. Fyll flasken helt - kun vann må komme i 

kontakt med flaskemunningen. 

4. Skru korken tilbake på flasken, fortsatt uten å 

berøre flaskemunning eller korkens innside. 

 Fra kran i næringsmiddelbedrift 

Fra tappepunkt nærmest hovedinntak 

 (prøven skal gi bilde av vannet inn til bedriften) 

 Følg veiledning fra kran i privat bolig. 

 

Fra nettpunkter ellers i bedriften 

(Prøven skal gi et bilde av kvaliteten på vannet slik 

det vanligvis brukes i bedriften) 

 Vannet skal tappes på samme måte som det 

gjøres til vanlig i bedriften 

 Følg veiledning fra kran i privat bolig fra pkt 2. 

   

 

DIREKTE FRA BRØNN ELLER ÅPEN KILDE 
1. Dersom det ikke benyttes prøvehenter, må hender vaskes godt. 

2. Korken fjernes fra flasken, og flasken dykkes ned under vannoverflaten.  

3. Flasken føres framover i vannet når den fylles (ved uttak i elv/bekk holdes flasken mot strømmen). 

4. Følg videre pkt. 3. og 4. som ved prøvetaking fra kran.  Husk å merke flasken før levering!  

 

   

LAGRING / TRANSPORT / LEVERING 
1. Prøven må leveres så snart som mulig etter uttak, helst innen 12 timer, og senest innen 24 timer. 

2. Prøven holdes kjølig – men skal ikke fryses. Bruk kjøleelement på varme dager. (TIPS: en kjøleboks kan 

lages ved bruk av aviser og en plastflaske med frosset vann som kjøleelement) - NB Prøven må ikke 

fryses! Vinterstid kan det være nødvendig å pakke kulda ute med for eksempel avispapir. 

3. Fyll ut “Følgeskjema for vannprøver”  

4. Dersom ikke prøven leveres på laboratoriet, kan prøven sendes pr. post som post over natt. 

 

Prøvemottak: mandag til fredag kl. 08.00 – 15.00.  Levert direkte til Mjøslab iks, Ringveien 11, Gjøvik 

 Jevnaker Rådhus, servicetorg:  tirsdag før kl. 11.00. 

 Lunner Rådhus, servicetorg:  tirsdag før kl. 11.00.  

 Gran Rådhus, servicetorg:   tirsdag før kl. 11.30. 

 Søndre Land Rådhus, servicetorg:  tirsdag før kl. 12.00. 

 Nordre Land Rådhus, servicetorg:  tirsdag før kl. 12.00. 

For laboratoriet: 

Dato mottatt:  Prøver mottatt kl.: Sign.: Lab.nr.: 
 

Prøver kan også leveres 

i løpet av åpningstida 

mandag. 

http://www.mjoslab.no/

