Prov ID

Ankomststämpel

Sign

Följesedel för brunnsvatten
Analysrapport- och fakturamottagare Eventuell kopia av rapporten till
Kommun/kundnummer

Kundnummer

Kalmar kommun

8433517

Kopiemottagare

Gatu- eller boxadress

Gatu- eller boxadress

Samhällsbyggnadskontoret
Postnr

Postort

391 26

Postnr

KALMAR

Mail

Postort

Mobiltelefon/Telefon hem

Personal

Faktura personal

Offertnummer

SBK

FAKTURA

25984

E-post (Om du önskar svar via e-post)

Provflaskans märkning (Märk alla flaskor med datum och tid för provtagning)
Provets märkning/Fastighetsbeteckning

Kommun

Provtagningsdatum

Provtagare (Behöver ej anges på flaskan)

Provtagningstid

Önskad undersökning (Enligt SOSFS 2003:17)
Tillägg barnprov för fullständig analys: DEK001_01

Barnprov

(DEM002+Nitrat+Nitrit)

Radon

OBS! Vid tillägg barnprov skall adress för analysrapport och
fakturamottagare vara till privatpersonen. Se adress under ”Kopiemottagare”.

Information om din brunn
Ålder (år)

Djup (m)

Typ av brunn

Vattnet används

Orsak till provtagning

Grävd
Borrad

Regelbundet
Tillfälligt

Ny brunn
Allm. kontroll
Annan
Orsak_______________

Annan______________ Inte alls
Brunnen har filter

Om ja, provet togs

Ja

Före filter

Nej

Typ av filter

Efter filter

Nationellt tillsynsprojekt
Kan ditt provsvar ingå i vår nationella databas?
För att förbättra kunskapen om dricksvattnets kvalitet i svenska enskilda brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta
gör vi för att kunna arbeta med de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till allmänheten. Vi vill
också skydda grundvattnet mot föroreningar. Skriver du/ni som fastighetsägare under detta medgivande kommer analysen att
datalagras/registreras och behandlas i en databas tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om
fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och är s k
personuppgiftsansvarig. För att få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen
(1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig handling.

SGU & Socialstyrelsen
Som fastighetsägare ger jag/vi medgivande att analysdata blir offentlig handling:
Namnunderskrift
Namnförtydligande

Inlämningsställen
Sjöhagsgatan 3
Estrids Väg 1
Torsgatan 26
531 40 Lidköping
291 65 Kristianstad
113 21 Stockholm
Kundsupport: Tel.010-4908170, e-post: info.environment@eurofins.se

Kabelv. 2
553 02 Jönköping

