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ÅMHM LABORATORIET 

Adress: Sundblomsvägen 31, AX-22150 Jomala 

Tel: (0)18 328 80  Fax: (0)18 328 822 

E-post: laboratoriet@amhm.ax 

www.amhm.ax 

Ifylles av laboratoriet:   U:  Sign. 

Provnummer:     

Mottaget datum:                           kl: M:  Sign. 

Signatur:  

Temperatur:             °C  T:  Sign. 

BESTÄLLNING AV 

HUSHÅLLSVATTENANALYS 
 

Obs! FO-nummer/personsignum måste fyllas i för att provet ska kunna 

faktureras! En provbehandlingsavgift per analysrapport debiteras. 

Boka tid för inlämning av prov! Notera att e-posten inte är krypterad. 
För information om hur ÅMHM hanterar personuppgifter se www.amhm.ax. 

 

Var god vänd på blanketten för 

val av önskad vattenanalys → 

(gäller ej företag) (gäller ej företag) 

 

Beställare 

Namn**: FO-nummer/ Personsignum**: Beta

lare 

(om 

annan 

än 

beställ

aren) 

Namn: 

Namnteckning**: Telefon: Märke: 

Adress**: Adress: 

Postnummer och -adress**: E-post: Postnummer och -adress: 

Kontaktperson: Kopiemottagare: Telefon: FO-nummer/Personsignum: 

 

Provtagare:  

 

Labnummer  

(lämna tomt) 
Provtagningsdatum och -tidpunkt Provtagningsplats/Provmärkning Anmärkning 

 /               20               kl:   

 /               20               kl:   

 /               20               kl:   

 /               20               kl:   

 /               20               kl:   

 

Uppgifter om 

prov-

tagningen 

Provens art: 
 Privat prov  Enligt företagets egenkontroll  Taget av myndighet 

Vattentyp: 

 Borrbrunn  Grävd brunn  Naturlig källa  Ytvattentäkt 

 

 Ledningsvatten   

(klorerat) 

 

Ledningsvatten 

     (oklorerat) 

 Havsvatten 
 

Is 

 Privat brunn eller mindre vattenbolag som levererar högst 10 m3/dag eller för högst 50 personer 

 Vatten från större vattenbolag som levererar minst 10m3/dag eller för minst 50 personer 

 Vatten för företag inom livsmedelsbranschen eller för offentlig eller kommersiell verksamhet 



VÄLJ ANALYSER 
(Vid flera prov med olika analysval – använd flera blanketter) 

Välj bakteriologiska analyser då du vill undersöka ifall det finns risk för sjukdomsframkallande bakterier i vattnet  

Bakterio-

logisk 

vatten-

analys 

 Privat brunn, mindre vattenbolag1, camping, gästhamn eller stugby: E. coli* och Koliforma bakterier 37°C*.  

 Enterokocker* Obs! För en mer heltäckande undersökning eller vid misstanke om förorening rekommenderas tillägg enterokocker.  

 Begränsad analys för större vattenbolag2 eller vatten i offentlig eller kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, caféer och storkök): E. coli* och  

      Koliforma bakterier 37°C*  

 Omfattande analys för större vattenbolag2 eller vatten i offentlig eller kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, färjor, caféer och storkök): E. coli*, Enterokocker*, 

      Koliforma bakterier 37°C* och Aeroba mikroorganismer 22°C*  

 Begränsad analys för färjor: E. coli*, Koliforma bakterier 37°C* och Aeroba mikroorganismer 22°C*  

 Vatten i flaskor och behållare: E. coli*, Enterokocker*, Pseudomonas aeruginosa*, Aeroba mikroorganisemr 22°C* och 37 °C* 

Enskilda analyser:  Aeroba mikroorganismer 37°C*            E. coli*  Koliforma bakterier*  Enterokocker* 

  Aeroba mikroorganismer 22°C*  Pseudomonas aeruginosa* 
 Clostridium perfringens*                Mikrosvampar 

     (endast prov från vattenbolag med ytvattentäkt) 

Välj kemiska analyser då du vill undersöka risken för långsiktig hälsopåverkan eller tekniska problem med vattnet  

Kemisk 

vatten-

analys 

 Privat brunn, mindre vattenbolag1, camping, gästhamn eller stugby: Ammonium*, CODMn* (kemisk syreförbrukning), Fluorid*, Färg*, Järn*, Klorid*, 

     Mangan*, Nitrat*, Nitrit*, pH*, Total hårdhet och Turbiditet/grumlighet* 

 Minipaket privat brunn: Ammonium*, Järn*, Mangan*, Fluorid* och pH*  

 Begränsad analys för större vattenbolag2 eller vatten i offentlig eller kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, färjor, cafér och storkök): Ammonium*, Färg*, Järn*, 

      Konduktivitet*, Mangan*, Nitrit*, pH* och Turbiditet/grumlighet* 
 
      Obs! Välj i tillägg aluminium om aluminiumföreningar används vid beredning av vattnet eller om råvattnet innehåller rikligt med aluminium. 

Enskilda analyser:  Aluminium*  Ammonium*  CODMn*  Fluorid*  Färg*  Järn*  Klorid*  Konduktivitet* 

  Mangan*  Microcystin  Nitrat*  Nitrit*  pH*  Total hårdhet  Turbiditet/grumlighet* 

 

Välj radonanalys om du vill analysera radioaktiviteten i ditt hushållsvatten 

Radon-

analys  
 Analys av radon*                           Provet taget efter radonfilter 

 
1 levererar vatten högst 10 m3/dag eller för högst 50 personer, SHM förordning 401/2001  ( ÅFS 88/2016 )                                                                                           * = ackrediterad 

metod 
 

2 levererar vatten minst 10 m3/dag eller för minst 50 personer, SHM förordning 1352/2015 (ÅFS 88/2016) 

            
(6-2019) 


