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Vandrådet I Sønderborg Kommune
Eurofins Miljø AlS
Ladelundvej 85
DK-6600 VEJEN

Lars B. Hansen
Tørsbølgade 42, Tørsbøl
6300 GRASTEN

Telefon 70 22 42 66
Telefax 70 22 42 55
eurofins@eurofins.dk
www.eurofins.dk

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og
analyse af drikkevand

Dato

30. maj 2008
Deres ref.

Nærværende samarbejdsaftale mellem Vandrådet i Sønderborg Kommune og
Eurofins Miljø A/S dækker det fremtidige samarbejde vedrørende prøveudtagning
og analyser af drikkevandsprøver.

Tilbud nummer

821669

Aftalens løbetid, priser og vilkår i øvrigt er samlet i aftalens bilag 1.

Omfang
Opgaven omfatter de prøvetagninger og analyser, som vandværkerne skal have udført i henhold til Miljøsty-
relsens Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Aftalen er åben for alle vandværker tilsluttet Vandrådet i Sønderborg Kommune. De enkelte vandværker kan
tilslutte sig aftalen på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid.

Eurofins Miljø A/S udarbejder et svarkort som via Vandrådet udsendes til de enkelte vandværker. Vandvær-
kerne tilsluttes aftalen i den takt, som svarkortene bliver returneret i underskrevet stand.

Akkreditering, kvalitetsstyring og kvalitetssikring mv.
Eurofins' kvalitetsstyringssystem er opbygget i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO/lEC 17025, og
godkendt af DANAK under registreringsnummer 168. Ud over akkrediteringen har Eurofins landets bredeste
vifte af godkendelser fra Miljøstyrelsen til udførelse af analyser for organiske mikroforureninger - bl.a. pesti-
cider.

Eurofins følger Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1353, 2006 vedrørende "Kvalitetskrav til mil-
jømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.".

Eurofins' generelle procedurer for kvalitetssikring af prøvetagning, transport og opbevaring af prøver samt
analyse og rapportering er beskrevet i laboratoriets kvalitetsstyringssystem. Som minimum lever Eurofins op
til kravene vedr. prøvetagning, transport og opbevaring af drikkevandsprøver indtil iværksættelse af analyser,
som det er beskrevet i DS/EN 5667-3

Den daglige kvalitetssikring omfatter bl.a. anvendelse af X- og R-kort. Specifikke kvalitetssikringstiltag kan
rekvireres. Derudover deltager Eurofins naturligvis i alle relevante nationale og internationale præstations-
prøvninger.

Eurofins Miljø A/S forbeholder sig ret til at få udført dele af analysearbejdet/prøvetagning i underleverance.
På nuværende tidspunkt udføres alle prøvetagninger og analyser af dansk personale på danske laboratorier.
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Metoder og detektionsgrænser
Opgaverne udføres, så de - som minimum - opfylder de anvisninger, der er angivet i Miljøstyrelsens Be-
kendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer
mv.

Bekendtgørelsen beskriver, hvilke metoder akkrediterede laboratorier skal anvende, hvor metoden har ind-
flydelse på resultatet, samt hvilken analysekvalitet arbejdet skal opfylde.

Eurofins metodeliste angiver, hvilke metoder laboratoriet er akkrediteret til at udføre, med reference, analy-
seusikkerhed og detektionsgrænse. Analyseusikkerheden skal betragtes som den maksimale usikkerhed,
når resultatet er større end 5 gange detektionsgrænsen for analysen.

Reaktion ved overskridelser

Alle rapporter kommenteres i forhold til drikkevandsbekendtgørelsen, således også eventuelle overskridelser
af drikkevandskvalitetskravene.

Rapportering

Der udarbejdes en analyserapport indeholdende resultat, analysemetode, usikkerhed og drikkevandskvali-
tetskrav for alle opgaver.

Alle vandværkerne har med aftalen tilbud om gratis adgang til Eurofins' internetbaseret kommunikationssy-
stem (PAIS). PAIS giver det enkelte vandværk adgang til egne resultater, så snart de er færdige på laborato-
riet. Via PAIS kan vandværket også få enkeltresultater, så snart de er frigivet fra laboratoriet. Man behøver
derfor ikke at vente på den samlede rapport.

Via PAIS kan vandværket også hente analyseresultater i Excel, ligesom der vil være mulighed for at hente
en pdf-fil af analysecertifikatet, fx til brug på vandværkets hjemmeside. PAIS fungerer også som et "rapport-
hotel" for analyserapporter.

Eurofins tilbyder desuden at sende analyserapporterne pr. mai!.

Levering
Laboratoriets leveringstid på analyseresultater er normalt 10 arbejdsdage efter udtagning af prøverne med
mindre andet aftales. Dog kan enkelte typer prøver have en længere leveringstid.

Hasteopgaver kan gennemføres med kortere leveringstid. Der må i forhold til de angivne priser regnes med
følgende tillæg for analysearbejdet:

. Levering indenfor 5 arbejdsdage:

Omgående levering:
(Arbejdet påbegyndes samme dag som opgaven modtages,
og resultater foreligger så hurtigt som analysemetoderne tillader det)

+50%

+100%.

Generelle betingelser
For forhold, ikke reguleret af nærværende aftale, henvises i øvrigt til Eurofins Miljø AIS' generelle betingel-
ser, der vedlægges.
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Gyldighedsperiode, tvister etc.
Aftalens gyldighedsperiode fremgår af bilag 1.

En part kan ophæve aftalen med tre måneders skriftligt varsel, såfremt aftalens bestemmelser groft mislig-
holdes.

Såfremt der opstår uenighed om forståelsen af nærværende aftale, eller om forhold omfattet af nærværende
aftale, skal parterne ved forhandling forsøge at opnå enighed.

De enkelte vandværker kan på tilsvarende vis opsige aftalen ved groft misligholdelse.

For Vandrådet i Sønderborg Kommune For Eurofins Miljø AlS

Dato: Dato: '-~ 5 ~:J ()()å

~
Key Account Manager
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BILAG 1

Økonom i

Til aftalen er knyttet følgende prisaftaler:

Standardanalysepakker i hht. drikkevandsbekendtgørelsen

Andre drikkevandsanalyser

Øvrige forhold

. Rabatten ydes på de til enhver tid gældende listepriser. I denne aftales løbetid kan listepriser reguleres
en gang årligt (første gang 01.01.2009). Regulering sker i henhold til prisindex'et (ILON2- Danmarks
Statistik).

. Øvrige ydelser faktureres efter de til enhver tid gældende listepriser

. Der tillægges en miljøafgift på DKK 7,50 pr. prøve til bortskaffelse af emballage, mv.

Eurofins Varenummer Pakkenavn Rabatsats

DR040 Begrænset kontrol

DR041 Begrænset kontrol uden nitrit

DR045 Normal kontrol (lille pakke)

DR046 Normal kontrol (stor pakke)

DR050 Udvidet kontrol

DR030 Boringskontrol 40%

DR221 Pesticider

DR107 Aromater og chlorerede opløsningsmidler

DR008 Uorganiske sporstoffer (stor pakke)

DR 003 Uorganiske sporstoffer (lille pakke)

Eurofins Varenummer Pakkenavn Rabatsats

Diverse Alle øvrige drikkevandsanalyser som en- 20%
keltparametre (f.eks. BAM, coliforme
ekstraanalyser etc.)

Prøveudtagning Udtagning på ledningsnet samt boringer 20 %
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Gyldighedsperiode

Nærværende aftale mellem Vandrådet i Sønderborg Kommune og Eurofins MiljøA/S har følgende løbetid:

Gyldighedsperiode Start dato Udløbsdato

5 år 01.06.2008 31.12.2012



Eurofins selskaber i Danmark

Generelle betingelser
1.0 Anvendelse

Vilkårene er gældende for ved Eurofins' selskaber i Danmark
som anført i punkt 11 med navne og CVR-numre (efterføl-
gende benævnt Eurofins) rekvirerede opgaver - herunder
analyser, rådgivning, undervisning, informationssøgning og -
formidling, prøvning, undersøgelser, leverede produkter, salg
og udlejning. Nedenstående forretningsbetingelser er gæl-
dende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mel-
lem rekvirent og Eurofins.

2.0
2.1

Rettigheder
De materielle resultater, Eurofins frembringer inden for en af-
tale om rekvireret opgave, samt retten til at udnytte dem til-
hører alene rekvirenten.
Know-how, som Eurofins udvikler og konstaterer i forbindelse
med opgavens løsning, kan af Eurofins efter opgavens af-
slutning frit benyttes.
Immaterielle rettigheder, der skabes hos Eurofins i forbindel-
se med gennemførelsen af en rekvireret opgave, tilhører
Eurofins, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2.2

2.3.

3.0.
3.1

Diskretionspligt
Eurofins udviser diskretion med hensyn til omtale af opgave-
løsninger og af indgåede aftaler og deres indhold. Resultater
m.v. meddeles til rekvirenten - efter særlig aftale med denne
dog i kopi til specificeret tredjepart. Hvis Eurofins i forbindel-
se med opgaveløsningen vil få kendskab til anden beskyttel-
sesværdig know-how, som rekvirenten ønsker hemmelig-
holdt, påhviler det rekvirenten - medmindre andet klart frem-
går af omstændighederne - skriftligt at specificere denne for
Eurofins.

Såfremt forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til resultater af
almindelig interesse, kan Eurofins lade disse resultater of-
fentliggøre, medmindre rekvirentens rettigheder herved
krænkes.

Når Eurofins påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af
en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respekte-
re, at Eurofins kan henvende sig til tredjeparten og til andre
relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opga-
vens løsning.

3.2.

3.3

4.0
4.1
4.2

Offentliggørelse m.m.
Eurofins' rapporter må kun offentliggøres i deres helhed.
Eurofins imødekommer uden videre myndighedskrav om ind-
sigt i resultater ved fremsendelse af rapportkopier og søger
ikke uden særlig aftale med rekvirenten herom at klausulere
materialet som fortroligt.
Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til Eurofins eller Eu-

rofins' medarbejdere i reklame- og markedsføringsforanstalt-
ninger, medmindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er
indhentet skriftlig tilladelse hertil fra Eurofins.
Udleveret kursusmateriale må ikke mangfoldiggøres.
Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, så-
som prototyper, udleveres til rekvirenten, så snart slutafreg-
ning har fundet sted.

4.3

4.4
4.5

5.0
5.1

Akkrediteret prøvning
Eurofins Steins Laboratorium AIS, Eurofins Miljø AIS, Euro-
fins Danmark AIS, Eurofins AIS og Eurofins Testing er ak-
krediteret af DANAK til en lang række analyser og målinger.
Akkrediteret prøvning er underlagt krav til bl.a. rapportering.
Rapporter om akkrediteret prøvning er altid forsynet med
DANAKs logo.

5.2.
5.3

6.0.
6.1

Betaling
Rekvirenten er pligtig at betale for Eurofins' arbejde uafhæn-
gigt af, om forventede resultater opnås, medmindre rekviren-
ten udtrykkeligt har stillet som en betingelse for sin betaling,
at Eurofins' opgaveløsning skal føre til konkrete, specificere-
de resultater, og dette er accepteret af Eurofins.
Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt
der ikke er truffet anden aftale.

Såfremt intet andet er aftalt skriftligt, er gældende betalings-
betingelsernetto 15 dage fra fakturadato.
Er betaling ikke indgået rettidigt, beregnes morarenter. Euro-
fins forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr på kr. 100
ind. moms i forbindelse med retmæssig udsendelse af ryk-
kerskrivelse.

Miljøtekniske målinger og analyser tillægges en miljøafgift på
DKK 7,50 excl. moms pr. prøve.
Rekvirenten hæfter i alle tilfælde for fakturering til tredjepart.
Eventuelle tvistigheder mellem rekvirent og dennes klient er
Eurofins uvedkommende.

Der kan ikke ske modregning i Eurofins' tilgodehavender.

6.2

6.3.

6.4

6.5

6.6

6.7

7.0
7.1

Ansvar
Eurofins er efter dansk rets almindelige erstatningsregleran-
svarligover for rekvirentenfor fejl og forsømmelserved op-
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7.2

gavens løsning, dog med de begrænsninger, som følger af
punkterne 7.2-7.12.
Eurofins er kun ansvarlig for rekvirentens direkte skade med
de begrænsninger, der fremgår af punkt 7.5. Eurofins hæfter
således aldrig for driftstab, avancetab eller anden indirekte
skade.
Eurofins er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med
udførelse af opgaver for rekvirenten.
Afsluttes Eurofins' arbejde ikke med en rapport eller levering
af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse, om hvilken
det er anført, at den hviler på en skønsmæssig bedømmelse
eller vurdering, er Eurofins uden ethvert ansvar, uanset at det
dokumenteres, at der foreligger fejl eller forsømmelse fra Eu-
rofins' side.
Eurofins' ansvar (professionelt ansvar, produktansvar samt
person- og tingsskade) kan ikke overstige nedenstående be-
løb, medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt er aftalt.
Professionelt ansvar - herunder
laboratorieansvar 5.000.000 DKK
Produktansvar samt person- og tingsskade 10.000.000 DKK
For ydelser, hvor prøven er udtaget af rekvirenten og frem-
sendt til Eurofins uden oplysninger om, i hvilken sammen-
hæng de frembragte resultater skal anvendes, kan erstatnin-
gen aldrig overstige 20 gange det fakturerede beløb.
Eurofins' kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skrift-
ligt er gjort gældende inden 3 år efter Eurofins' levering af
den ydelse eller det produkt, på hvilken eller hvilket ansvar
begrundes. Rekvirenten er pligtig at underrette Eurofins
skriftligt, så snart han er blevet opmærksom på tilstedevæ-
relsen af et muligt erstatningsansvar for Eurofins. Uanset
nævnte 3 års frist er Eurofins uden ansvar for skader, som
det med den på ydelses- eller produktfærdiggørelsestids-
punktet foreliggende viden og teknik ikke var muligt at forud-
se.

Er foruden Eurofins en eller flere andre ansvarlige over for
rekvirenten, hæfter Eurofins kun for så stor en del af
rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld,
der er udvist af Eurofins, med de begrænsninger, der fremgår
af punkt 7.5.
Eurofins har intet ansvar for skader, som indtræffer i forbin-
delse med anvendelse af en af Eurofins afgivet rådgivning eI-
ler prøvnings-/kontrolrapport eller leverede produkter, hvis
anvendelsen ligger uden for rammerne af den Eurofins stille-
de opgave eller det beskrevne formål.
Har Eurofins modtaget prøver og materiel, om hvilket det
med rekvirenten er aftalt eller er forudsat, at prøven eller ma-
teriellet skal tilbageleveres rekvirenten, er Eurofins kun an-
svarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis rekvi-
renten kan dokumentere, at der er udvist fejl eller forsøm-
melse fra Eurofins' side. Eurofins' ansvar er begrænset til
værdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel.
Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt eller
forudsat, vil opbevaring ved Eurofins kun ske indtil 14 dage
efter opgavens afslutning, medmindre andet specifikt aftales.
Hvis Eurofins af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-,
tings- eller formueskade forvoldt af ydelser eller produkter,
skal rekvirenten skadesløsholde Eurofins. Hvis tredjemand
under en sag mod Eurofins nedlægger påstand om erstat-
ning, er rekvirenten pligtig at overtage førelsen af en sådan
sag, hvis Eurofins fremsætter begæring herom.
Eurofins er uden ansvar for, om de forventede resultater op-
nås, hvis den opgave, som Eurofins påtager sig for rekviren-
ten, er en opgave, som indebærer et udviklingsarbejde.
Reklamation skal ske skriftligt.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.0
8.1

Underentreprenører
Eurofins er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre
opgaven på Eurofins'ansvar.

9.0
9.1

Andre aftaler med rekvirenten

Disse vilkår er også gældende i andre og senere aftaler mel-
lem Eurofins og rekvirenten, medmindre andet er aftalt eller
klart fremgår af omstændighederne.

10.0 Tvistigheder
10.1 Tvistigheder kan alene afgøres i henholdtil dansk ret ved Eu-

rofins' hjemting, medmindreEurofins måtte bestemmeandet.

11.0 Eurofins' selskaber
Eurofins selskaber omfattet af disse forretningsbetingelserer
Eurofins Steins Laboratorium AIS CVR nr. 87373010, Euro-
fins Miljø AIS CVR nr. 28848196, Eurofins PharmaAIS CVR
nr. 29428689, Eurofins Danmark AIS CVR nr. 62225319,
Eurofins AIS CVR nr. 26511437 og Eurofins Testing CVR nr.
25170822.



Miljøpolitik

MiljØpolitikken gælder for både det interne og det eksterne
miljø, og den omfatter hele virksomhedens drift - dvs. såvel
produktion som salg/service (herefter dækker betegnelsen
miljø både det interne og det eksterne miljø).

1. Driften skal tilrettelægges således, at miljøet belastes
mindst muligt - og således, at forbruget af energi og rå-
stoffer minimeres mest muligt. Vi skal alle tilstræbe et
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der giver medarbejderne
tryghed og arbejdsglæde
Ressourceforbruget samt de væsentlige direkte interne
og eksterne miljøpåvirkninger skal løbende registreres,
og vi vil tilstræbe en kontinuerlig forbedring
De indirekte miljøpåvirkninger har høj prioritet. Med det
formål at sikre vores kunder et godt beslutningsgrundlag
på miljøområdet skal vi fastholde fokus på høj kvalitet i
dokumentation og rådgivning
Et godt miljø er et fælles ansvar for ledelse og medar-
bejdere og skal primært sikres gennem en velfungeren-
de miljø- og sikkerhedsorganisation., Hvis en medarbej-
der påtaler miljø- eller arbejdsmiljømæssige forhold,
skal det altid tages alvorligt
Vi kommunikerer åbent om vores ressourceforbrug, vo-
res miljøpåvirkninger samt vores målsætninger - både
over for egne medarbejdere og over for omverdenen
Væsentlige miljøpåvirkninger skal identificeres i startfa-
sen af alle nye aktiviteter og i størst muligt omfang fore-
bygge disse i gennemførelsen af aktiviteterne
Vi skal have en løbende dialog med leverandører, kun-
der, myndigheder og andre interessenter om forbedring
af miljøforholdene ved vores aktiviteter
Vi skal til enhver tid efterleve gældende lovgivning på
miljøområdet
Vores medarbejdere skal være motiveret og instrueret i
at handle i overensstemmelse med miljøpolitikken, og vi
skal stille de nødvendige ressourcer til rådighed herfor
Vi vil fastlægge og ajourføre miljørnålsætninger og -mål,
knytte konkrete handlingsplaner til disse og regelmæs-
sigt evaluere på resultatet
Medarbejdere vurderes efter faglige og personlige kvali-
fikationer og skal sikres en lige behandling. Der må un-
der ingen omstændigheder diskrimineres på baggrund
af køn, alder, religion, politisk anskuelse, social bag-
grund, national/etnisk oprindelse eller seksuel oriente-
ring
Vi påtager os et socialt ansvar, og vi vil give piads til at
fastholde eller ansætte medarbejdere med nedsat er-
hvervsevne eller medarbejdere med en anden etnisk
baggrund
Alle ansatte skal kunne føle sig trygge, når de er på ar-
bejde. Enhver form for vold, chikane eller trusler herom
accepteres ikke
Vi vil målrettet arbejde for at nedbringe sygefravær af
hensyn til den enkelte medarbejder og virksomheden
Personlig sundhed er først og fremmest den enkeltes
ansvar, men vores arbejdsforhold skal understøtte og
ledelsen motivere til en sund livsstil - herunder gode
kostvaner og motion
Alkohol og arbejdstid hører ikke sammen. Det er ikke
acceptabelt at være påvirket/lugte af alkohol. I arbejds-
tiden må alkohol kun indtages i kantinen ved særlige lej-
ligheder Uubilæer, runde fødselsdage og lignende) eller
i forbindelse med møder, hvor alkohol tilbydes eksterne
personer (og kun med ledelsens accept)
Der er rygeforbud i alle indendørs lokaliteter

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Certificeret ledelsessystem på miljø- og
arbejdsmiljøområdet

Eurofins har som det første laboratorium i Danmark opnået en
certificering - både på det eksterne miljøområde (IS014001)
og på arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet (OHSAS 18001).

Med certificeringen er vi forpligtet til at arbejde målrettet med
løbende at minimere ressource-forbrug samt miljø- og ar-
bejdsmiljøpåvirkninger - det gælder i vores produktion, i felten
samt på vores kontorer.

En miljøcertificering er samtidig et bevis på, at vi arbejder

:::: eurofins

målrettet med at forøge medarbejdernes miljøbevidsthed -
bl.a. gennem en løbende vurdering og målsætningfor miljø-
og arbejdsmiljøpåvirkningernefra egne arbejdsprocesser.

En gang om året bliver vores miljø- og arbejdsmiljøindsatser
set efter i sømmene af en uafhængig tredjepart (Det Norske
Veritas), som bl.a. skal tilse, at vi lever op til kravene om lø-
bende forbedringer.

Med certificeringen følger også en grøn smiley i Arbejdstilsy-
nets register som bevis for, at vi arbejder målrettet med at for-
bedre arbejdsmiljø og sikkerhed for vores ansatte.

Akkreditering af DANAK

Eurofins Steins Laboratorium A/S, Eurofins Miljø NS, Euro-
fins Danmark A/S, Eurofins A/S og Eurofins Testing er akkre-
diteret af DANAK under akkrediteringsnummer 168 og num-
mer 222. Akkreditering indebærer en uvildig og troværdig do-
kumentation af, at produkter eller serviceydelser opfylder spe-
cificerede og internationalt fastsatte krav.

Akkreditering er baseret på den internationale standard
DS/EN ISOIIEC 17025,der bl.a. stiller krav om,

at laboratoriet såvel økonomisk som organisatorisk er
uvildigt,
at laboratoriet har et dokumenteret kvalitetssystem,
at laboratoriet råder over det fornødne prøvetekniske ud-
styr og over lokaler af en tilstrækkelig standard,
at laboratorieledelse og -personale har såvel faglig kom-
petence som praktisk erfaring i udførelsen af de pågæl-
dende prøvninger, og at laboratoriet råder over de nød-
vendige ressourcer,
at der er indarbejdet faste rutiner for sporbar kalibrering
af prøvningsudstyr, samt at laboratoriet deltager i kvalifi-
kationsprøvninger til dokumentation af prøvningernes
nøjagtighed og reproducerbarhed,
at akkrediteret teknisk prøvning skal udføres efter egne-
de og validerede metoder,
at laboratoriet skal registrere forløbet af akkrediteret
prøvning således, at prøvningsforløbet i tvivlstilfælde kan
rekonstrueres,
at laboratoriet ca. en gang om året er underkastet tilsyn
fra DANAK.

DANAK er medlem af European cooperation for Accreditation
(EA) og har underskrevet en bindende multilateral aftale
(MLA) om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater i
størstedelen af Europa og i mange nationer i den øvrige del af
verden. En DANAK akkreditering er altså et internationalt an-
erkendt kvalitetsstempel, som normalt medfører, at vore kun-
der ikke har behov for ekstra prøvninger på eksportmarkeder-
ne.

Akkreditering medfører samtidig, at laboratoriet lever fuldt op
til kravene i DS/EN ISOIIEC 9000 (der kan opfattes som en
delmængde af DS/EN ISOIIEC 17025), idet akkrediteringen
også stiller konkrete krav til personalets tekniske kompetence.

Kravene til akkrediterede prøvningslaboratorier er fastlagt i
Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr. 745 af 27. september
1999 om akkreditering af laboratorier til prøvning samt til
GLP-inspektion. I bekendtgørelsen indgår et krav om, at et
akkrediteret laboratorium skal have en professionel ansvars-
forsikring, som kan dække laboratoriets ansvar i forbindelse
med udførelsen af akkrediterede prøvninger.

Akkrediterede rapporter bærer DANAKs logo (kongekronen),
der garanterer, at prøvningen er foretaget i henhold til akkre-
diteringsreglerne.

GMP-godkendelse
Eurofins Pharma A/S er godkendt af Lægemiddelstyreisen
såvel på det humane som på det veterinære område under
autorisationsnummer 10047 (§39 godkendelse). Denne uvil-
dige trediepartsgodkendelse dokumenterer, at laboratoriets
ydelser opfylder kravene til europæiske og amerikanske
GMP-regler. Godkendelsen omfatter kemiske og mikrobiolo-
giske anaiyser og steriltest på råvarer og mellemproduktertil
lægemidlersamt på færdigvarer af lægemidler.
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Drikkevandspakker 2008

Begrænset kontrol

DR040 Pris kr. 715,-

Begrænset kontrol
(uden nitrit)
DR041 Pris kr. 675,-

Prøvensfarve
Prøvens klarhed
Prøvens lugt
Prøvenssmag
Temperatur
Ledningsevne
pH
Nitrit
Jern
Ilt
Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C

Prøvensfarve
Prøvens klarhed
Prøvens lugt
Prøvenssmag
Temperatur
Ledningsevne
pH
Jern
Ilt
Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C

Normal kontrol (lille)
DR045 Pris kr. 1452,-

Normal kontrol (stor)
DR046 Pris kr. 1570,-

Prøvensfarve
Prøvensklarhed
Prøvens lugt
Prøvenssmag
Temperatur
Ledningsevne
pH
NVOC
Ammonium
Nitrit
Nitrat
Chlorid
Fluorid
Jern
Mangan
Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C
Kimtal 37°C

Prøvensfarve
Prøvens klarhed
Prøvens lugt
Prøvenssmag
Temperatur
Ledningsevne
pH
NVOC
Ammonium
Nitrit
Nitrat
Chlorid
Fluorid
Jern
Mangan
Total..P
Sulfat
Coliforme bakterier
E.,coli
Kimtal 22°C
Kimtal 37°9

Eurofins MiljøAIS

Tlf. +45 70 22 42 66
Fax +45 70 22 42 55

eurofins@eurofins.dk
www.eurofins.dk

.



Drikkevandspakker efter
Udvidet kontrol
DR050 Pris kr. 2163,-

Boringskontrol
DR030 Pris kr. 2538,-

Pesticider
Boringskon1
DR221Prøvensfarve

Prøvens klarhed
Prøvens lugt
Prøvens smag
Temperatur
Ledningsevne
pH
Turbiditet
Farvetal
Inddampningsrest
Iltindhold
Aggr. kuldioxid
NVOC
Hydrogencarbonat
Hårdhed, total
Ammonium
Nitrit
Nitrat
Total-P
Calcium
Chlorid
Fluorid
Jern
Kalium
Magnesium
M~ngan
Natrium
Sulfat
Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C
Kimtal 37°C

Temperatur
Ledningsevne
pH
Inddampningsrest
Iltindhold
Aggr. kuldioxid
Hydrogencarbonat
NVOC
Ammonium
Nitrit
Nitrat
Total-P
Calcium
Chlorid
Fluorid
Jern
Kalium
Magnesium
Mangan
Natrium
Nikkel
Sulfat
Arsen
Barium
Bor

.

2,4-dichlorphenol
2,6-dichlorphenol
Atrazin
Dl P-atrazin
DE-atrazi n

Cyanazin
Simazin
Terbutylazin
Hydroxyatrazin
Hexazinon
Metamitron
Dichlorprop (2,4-DP)
2,4-D
Mechlorprop (MCPP:
MCPA
DNOC
Dinoseb
Bentazon
Pendimethalin
Dimethoat
Dichlobenil (kun ved
2,6-dichlorbenzamid
Isoproturon

.
Aromater +
opløsningsl
DR107

..

Boring$kontrol med
methan og svovlbrint~
DR031 Pris kr. 3568,-

Benzen
Toluen
Xylener
Nafthalen
Chloroform
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen
1,1,1-trichlorethan
1,2-dichlorethan

DR030+
Methan
Svovlbrinte

Udvidet kontrol med
methan og svovlbrirjt@,
DR051 Pris kr. 319~,"

DR050+
Methan
Svovlbrinte

Methan og svovlbrinte
DR059 Pris kr. 1354,-

Uorganiske
Reduceret
« 350.000m3pr. år
DROO3Methan

Svovlbrinte
Arsen
Bor
Nikkel



bekendtgørelse nr. 1664
rol

Pris kr. 2781,-

UorganiskesPQrstQfllr:
(> 350.000m3pr. år)
DR008 Pris kr. 2539,"

Bakteriologisk kontrol
DR010 Pris kr. 398,-

-

Arsen
Antimon
Barium
Bly
Bor
Cadmium
Chrom
Kobber
Kviksølv
Nikkel
Selen
Zink

Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C

Bakteriologisk kontrol,
Stor
DR012 Pris kr. 509,-

Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C
Kimtal 37°C

Forenklet kontrol
DR020 Pris kr. 865,-

rundafBAM)
(BAM)

Prøvens farve, visuel
Prøvens klarhed, visuel
Prøvens lugt
Temperatur °C
Ledningsevne
pH
Nitrat
Total-P
Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal ved 22° C

Bakteriologisk kontrol,
Udvidet
DR011 Pris kr. 685,-

Coliforme bakterier
E-coli
Kimtal 22°C
Kimtal 37°C
Enterokokker

chlorerede
nid ler

Pris kr. 1288,-

Bakteriologisk kQntrol,
Coli
DR014 Pris kr. 243,-

Prøvetagning*
Forenklet kontrol Pris kr. 1437,-

Boringskontrol, pr. boring
Pr. prøve Pris kr. 484,-

Coliforme bakt.
E-coli Afgang vandværk/ledningsnet

Pr. prøve Pris kr. 391,.

De anførte drikkevandspakker er baseret på Bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 om vand-
kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

sporstQffer,
Priserne for de enkelte pakker er vores listepriser - og de er gældende for hele år 2008. Alle priser er an-
ført i DKK og er ekskl. moms. Der tages forbehold over for ændringer, fejl og mangler.

* Forudsætter fast aftale om prøvetagning eller op til 4 uger fra henvendelse.

Pris kr. 695,- Pris for haste prøvetagning (indenfor 3 arbejdsdage) kr. 1730,-

For oplysninger om kontrolhyppighed - se venligst bagsiden.

Vi står altid til rådighed for yderligere informationer om analysepakker og -programmer.

--
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Kontrolhyppigheder iflg. Bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december
2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

1) De anførte brøkerskal forstås således, at 1/2 betyder prøvetagninghvert 2. år, 1/3 betyder
prøvetagninghvert 3. år, 1/4 betyder hvert 4. år, osv.

2) Prøvehyppighedenkan nedsættesjf. punkterne 3), 4) og 5).

3) Frekvensenkan nedsættes, hvis de værdier der er fremkommetved undersøgelserne i de
foregående to år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene i bekendtgørelsen,
og der ikke er påvist forhold, som vil kunneforringe vandets kvalitet.

4) Frekvensenkan nedsættes, når flere på hinandenfølgende prøvetagninger har vist ensart-
ede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav,og der ikke er kilder til foruren-
ing med disse stoffer. Forvandforsyningsanlægmed en årlig udpumpetvandmængde på over
350.000 m3kræves tre på hinandenfølgende undersøgelser,mens der for vandforsyningsan-
læg under 350.000 m3pr. år kræves to på hinandenfølgende undersøgelser.

5) Efter yderligere to undersøgelseruden fund kan hyppighedenreduceres yderligere for vand-
værker med en årlig udpumpetvandmængdeover 350.000 m3,hvis der ikke er kilder til foru-
rening med disse stoffer.

('Www~euroffns.dk'

',[5Istrtbuere"t . "Kontrol- .t Begrænser-NotlJlgll Udvidet "Sporstoff(4)' Org. mikro- BorIngs-o 0.0 o

/ ptoduceret hyppighed2) kontrol 3) kontrol kdntrol. DR003/ forul"eriin- kontrol
vand. DRg40/ DR045', DR050 DR008 ger') DR030 +
mængde DR041 P R046 DR22.1+ DR221

DR107

m3 / år Undersøgelser pr. år

Fuld 1/21) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/5
3.000-
10.000

Nedsat 1/2 1/2 1/2 1/6 1/4 1/5

Fuld 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/5
10.000-
35.000

Nedsat 1 1/2 1/2 1/6 1/4 1/5

Fuld 4 1 1 1 1 1/4
35.000-
350.000

Nedsat 2 1 1 1/3 1/2 1/4

Fuld 7 1 1 1 2 1/4
350.000-
700.000

Nedsat 3 1 1 1/3 1->1/25} 1/4

Fuld 10 1 1 1 2 1/4
700.000-
1.050.000

Nedsat 5 1 1 1/3 1->1/25} 1/4

Fuld 13 1 1 1 2 1/4
1.050.000-
1.400.000

Nedsat 6 1 1 1/3 1->1/25} 1/4


