Prislista analyser
Vattenlaboratoriet

Välkommen till Vattenlaboratoriet
Vi erbjuder dig ett heltäckande utbud av mikro
biologiska och kemiska analyser. Hos oss hämtar
du provtagningskärl och instruktioner för vattenprovtagning samt lämnar in ditt prov för analys.
Vi hjälper dig även att tolka analysresultaten och
finns tillhands för råd och vägledning.
Kontakta gärna vår kundtjänst på telefon 018-727 94 00 om du vill ha
mer information om vårt analysutbud eller saknar något i prislistan.

Provinlämning

Måndagar och tisdagar 8.00 –14.30, helgfria veckor

Adress

Stallängsgatan 3

Vårt moderna vattenlaboratorium är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Hushåll

Denna prislista gäller från 2015-06-01. Priser är inklusive moms.

Dricksvatten
Avser dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets
skrift “Råd om enskild dricksvattenförsörjning”.

Analyspaket
Mikrobiologisk analys
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C,
Escherichia coli (E. coli), koliforma bakterier
Kemisk analys
Alkalinitet, aluminium, ammonium, fluorid, fosfat,
färg, järn, kalcium, kalium CODMn, klorid,
konduktivitet, koppar, lukt, magnesium,
mangan, natrium, nitrat, nitrit, pH, sulfat,
total hårdhet, turbiditet, uran
Radon

Pris (inkl. moms)
550 kr

1 300 kr

300 kr

Avloppsvatten
Analyspaket
BOD7, Totalfosfor

Pris (inkl. moms)
700 kr

Företag

Denna prislista gäller från 2015-06-01. Priser är exklusive moms.

Dricksvatten
Avser kommunalt dricksvatten, privat vattenverk som producerar mer än 10 m3/dygn eller förser fler
än 50 personer eller brunn som används i allmän eller offentlig verksamhet (t.ex. skola, café) enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.
Analyspaket

Pris (exkl. moms)

Mikrobiologisk analys:
450 kr

Normal kontroll
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, Antal långsamväxande bakterier,
Escherichia coli (E. coli), koliforma bakterier
Utvidgad kontroll
Kontakta Vattenlaboratoriet för information

1 360 kr

Kemisk analys:
Normal kontroll
Ammonium, färg, järn, konduktivitet, lukt, nitrit, pH, smak, turbiditet
(ingår även: magnesium, mangan, natrium, total hårdhet, kalcium, koppar)

485 kr

Utvidgad kontroll
*
beroende av extern leverantör, kontakta Vattenlaboratoriet för information

ca 9 000 kr*

Avloppsvatten
Analyspaket

Pris (exkl. moms)

Utsläppskontroll (pkt 28)
BOD7, TOC, totalkväve, totalfosfor, suspenderad substans, pH

900 kr

Utsläppskontroll (pkt 33)
BOD7, totalfosfor, suspenderad substans, pH

720 kr

Badvatten
Analyspaket

Pris (exkl. moms)

Bassängbad
Heterotrofa bakterier vid 35°C, Pseudomonas aeruginosa, CODMn, turbiditet

540 kr

Strandbad
Intestinala enterokocker, Escherichia coli (E. coli), pH

600 kr

Övrigt

Denna prislista gäller från 2015-06-01.

Enstaka parametrar
Analyspaket

Pris (inkl. moms)

Pris (exkl. moms)

Aktinomyceter

313 kr

250 kr

Mikrosvamp (jäst & mögel)

313 kr

250 kr

Presumtiva Clostridium perfringens

388 kr

310 kr

Intestinala enterokocker

363 kr

290 kr

Radon

300 kr

240 kr

pH

138 kr

110 kr

Hårdhet (inkl Ca & Mg)

388 kr

310 kr

Ammonium

144 kr

115 kr

Fosfat

144 kr

115 kr

Nitrit

144 kr

115 kr

Klorid

138 kr

110 kr

Sulfat

138 kr

110 kr

Nitrat

138 kr

110 kr

Fluorid

138 kr

110 kr

194 kr/st

155 kr/st

BOD7

488 kr

390 kr

TOC

250 kr

200 kr

Totalfosfor

213 kr

170 kr

Suspenderad substans

200 kr

160 kr

Totalkväve

213 kr

170 kr

Mikrobiologiska analyser:

Kemiska analyser:

Metaller i vatten
Avloppsanalyser:

www.uppsalavatten.se
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