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Vattenprovtagning enskild brunn

Provtagningsplats

Rev. Jan 2019

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning (anges även på provtagningsflaskor)

Postadress

Postnummer

Telefon/mobil

E-post

Ortnamn

Faktura skickas till:
Namn (om annan än fastighetsägare)

Fastighetsägare
Annan

Postadress

Person-/organisationsnummer (ifylls alltid):

Postnummer och ort

Provresultat skickas till:
Namn (om annan än fastighetsägare)

Fastighetsägare
Annan

Postadress

Provresultatet skickas normalt via e-post.
Kryssa i om du hellre vill ha resultatet via brev:

Postnummer och ort
E-post (om annan än ovan)

Provinformation
Provtagningsdatum

Provtagningstidpunkt

Vattentemperatur

Bakterieanalys
Ja

Om filter finns; prov är taget:
före filter
efter filter
Hydrofor
Ja
Nej
Hydropress
Ja
Nej

Filtertyp:
Storlek:

Kemisk analys

Nej

Ja

Nej

Miljökontorets notering:
liter

Uppgifter om brunnen
Utförande:

Inre beklädnad:

Borrad
Grävd
Grävd och borrad

Cementringar
Stenlavad
Stålrör

Belägenhet:
Gårdsplan
Åker
Gräsmatta

Övrigt:
Djup:
m
Anläggningsår:
Regelbunden
användning?

Ja
Nej

Övriga uppgifter kring provtagningen (t.ex. orsak till undersökningen)
Att ovanstående information är riktig intygas av:
Datum

Namn
Namnförtydligande
Ängelholms kommun | Verksamheten Miljö och bygg | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00
E-post: miljo@engelholm.se | www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm
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Provtagningsanvisning
Allmän information
-

Planera provtagningen så att provet tas samma dag som inlämning sker.
Inlämning till miljöenheten kan ske tisdagar eller onsdagar mellan kl 8:00- 11:30.
Prov tas lämpligen från tappkran i kök, ev. sil ska tas bort. Spola tills lägsta möjliga
temperatur på vattnet uppnås. Mät temperaturen på rinnande vatten, aldrig i flaskan.
Om brunnen inte använts på flera veckor bör vattnet omsättas ordentligt innan prov tas.
Båda flaskorna ska märkas tydligt med den fastighetsbeteckning där provet är taget. Förvara
proven kallt!
Normal väntetid tid för ett fullständigt analysprotokoll är ca 2-3 veckor. Faktura skickas
separat.
Kostnad är 831 kr för bakterieanalys och 966 kr för kemisk analys, tas båda vid samma
provtagningstillfälle blir den totala kostnaden 1 205 kr.

Mikrobiologisk undersökning
-

Använd 500 ml plastflaska med blå kork.
Flaskan får ej sköljas ur eftersom den är förpreparerad med natriumtiosulfat.
För att förhindra att provet blir förorenat får inte flaskans mynning, eller den del av locket
som kan komma i kontakt med provet, beröras med händerna eller något annat föremål.
Fyll flaskan försiktigt till ca 4/5 volym utan att stänka.
Skruva på locket omedelbart efter provtagningen.

I normalanalysen av bakterier ingår följande parametrar:
o
Antal mikroorganismer vid 22 C 3d
Koliforma bakterier
Escherichia coli, s.k. E.coli

Kemisk undersökning
-

Använd 500 ml plastflaska med vit kork
Fyll flaskan helt och skruva på locket noga.

I den kemiska normalanalysen ingår följande parametrar:
Turbiditet
Lukt
Mangan
Järn
Färg
COD(Mn) Natrium
Konduktivitet
Koppar
pH
Fluorid
Total hårdhet
Kalium
Klorid
Sulfat
Ammonium
Nitrit
Fosfat
Nitrat
Alkalinitet
Kalcium
Magnesium
För ytterligare information kontakta Ängelholms kommun, tel: 0431-870 00
Behandling av personuppgifter. Miljö-och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina
personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms
kommun hanterar personuppgifter på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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