
 

Texta! 

Följesedel – radon borrad brunn Kalmar 

 

Ifylles av laboratoriet 

Ankomstdag Ankomsttid 

Temp. vid ankomst Signatur 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med prov åtföljd och av kund signerad följesedel gäller som beställning av analystjänst. Laboratoriet väljer lämplig omfattning och/eller analysmetodik om beställaren inte har någon annan uttalad uppfattning därom eller annat avtalats. 
Analysomfattningen/-metodiken blir då den som är tillämplig utifrån gällande författning/förordning eller vad laboratoriet bedömer vara relevant för kunden. Betalningsvillkor är 30 dagar. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8%. 
Saknas nödvändig information på följesedeln för korrekt rapportering och fakturering, debiteras 294:- om komplettering krävs. För analys som ska påbörjas lördag, söndag eller helgdag debiteras startavgift 2673:-. 
För prislista och försäljningsvillkor se www.alcontrol.se. 

 

För information besök www.synlab.se eller kontakta 
kundservice på ditt laboratorium. 

Utgåva 2017-10-05 
 
 

ALcontrol AB VAT-nr SE5561520916 

Information om provet 

Provtagningsdatum: Provtagningstidpunkt: 

Vattentemperatur vid provtagning: 

Fastighetsbeteckning: 

Provets märkning: 

 

Uppdragsgivare = rapport– och fakturamottagare 

Kundnummer * 202706 

Företag * Samhällsbyggnadskontoret 

Adress * Storgatan 35 

Postnr / Ort * 391 26, Kalmar 

Organisationsnr 2120000746 Projektkod  

Fakturareferens 12162 Prislistekod  

E-post * Mikael.suni@kalmar.se 

Rapportleverans * E-post (0 kr)  

 

Fastighetsägare = Kopiemottagare:   E-post (0 kr) 

Namn *  

Adress *  

Postnr / Ort *  

E-post *  

 

Provtagare:  Tel. dagtid  

 
PROVTAGNINGSANVISNINGAR 
Provet tas från den kran i fastigheten som används mest (vanligtvis kökskranen). 
1. Ta bort, silar, slangar, spolmunstycken etc. före provtagning och ställ kranen i maximalt 

”kallvattenläge”. 
2. Den lilla vattenmängd som står i tappkranen skall alltid spolas bort. Vid mikrobiologisk- och 

kemisk undersökning utförs provtagningarna med minsta möjliga tid dem emellan. 
3. Mät vattentemperaturen (om ni har möjlighet) i det rinnande vattnet från kran och aldrig i 

flaskan!  
4. Notera efterfrågade uppgifter på etiketten. 

            Radon: 

   Ställ in vattenflödet så att en jämn liten stråle som inte bryts formas. 

   Tappa upp vatten i provkärlet efter väggen så att detta fylls helt. 

   Tillslut snarast kärlet ordentligt (radon är en gas)! 

 

 

 RADON  Radon 18 ml gastät burk 

Ger svar på kvaliteten ur ett hälsomässigt perspektiv. Radon kan förekomma i vatten från djupborrade brunnar. 

 

Datum Uppdragsgivarens signatur. Ovanstående villkor godkännes Namnförtydligande 

 

http://www.alcontrol.se/

