
FÖLJESEDEL
Badvatten

Beställare

Namn / Företag

Namn / Företag

E-post

Ort

Ort

PostnummerAdress

Adress Postnummer

Datum

Tid Sign

Tel.nr

Ref

Kundnummer / Offertnumer Provtagare

NamnförtydligandeDatum Uppdragsgivarens signatur, vidstående villkor godkännes

Tel. nrProvtagningsdatum

Provtagningsplats / Anläggning

Rapport-leveransadress

Journal nr

Typ  
desinfektion

Tot aktivt 
klor (mg/l)* pH*

Typ av 
badvatten Beställningskod

Provtagnings- 
temp.tidAnk.temp

Prov / Provmärkning

Ifylles av laboratoriet

Ifylles av laboratoriet

OBS! Prov skall sändas så att det anländer till laboratoriet måndag-torsdag. 
Kemiska analyser utförs av ackrediterad underleverantör. 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. Betalningsvillkor är 20 dagar. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8%. 
För fullständiga försäljningsvillkor och övrig information, se www.hjortenslab.se 

Hyggesvªgen 21B, 831 48 ÖSTERSUND
Tel. 063 - 13 23 55
E-mail: info@hjortenslab.se
www.hjortenslab.se

Fakturaadress (om annan än ovan)
Kopiemottagare: E-post (0 kr)  Extra papperskopia (29 kr)

Om provet/proven

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Rapportleverans

E-post (0 kr) Pappersrapport (29 kr)

Bassäng

Strand

Bassäng

Strand

Bassäng

Strand

Bassäng

Strand

Bassäng

Strand

Fritt aktivt 
klor (mg/l)*

* enligt uppgift Beställningskoder mikrobiologisk
HBAD004   Bassängbad, mikrobiologisk kontroll
HBAD008   Strandbad inkl. koliforma bakterier
HBAD010      Strandbad enligt EG 2006-7

Beställningskoder kemisk
1CODmn kemisk syreförbrukning

1TOC          totalt organiskt kol
1VOC          lättflyktiga organiska föreningar inkl. THM             

1TURB        turbiditet
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