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HØJ./ANG
MILJ0LABORATORIUM AlS

Dianalund den 29. juni 2008

Til private vandværkeri Sønderborg,Tønder ogAabenraa kommune

Der er mellem Højvang Miljølaboratorium A/S og de 3 kommuner, Sønderborg, Tønder og Aabenraa,
indgået aftale omkring prøvetagning og analyse af det kommunale spildevand og drikkevand.

Højvang Miljølaboratorium vil derfor dagligt være i området. Derfor kan vi, (uden at gå på kompromis med
vores sædvanlige kvalitet) tilbyde prøvetagning og analysefor private vandværker til en yderst
konkurrencedygtig pris!!

Laboratoriet lever af tilfredse kunder, hvorfor parametre som dialog, høj serviceniveau, korrekte
analyserapporter og aflevering af analyseresultater til aftalt termin, er i absolut fokus.
Det er vores holdning, at det i sig selv skal være Jerestilfredshed med Højvang, der gør at samarbejdet
fortsætter.

Derfor tilbyder vi priserne i medsendte analysetilbud, uden at vandværket skal binde sig til nogen aftale.

Dette giver Jer mulighed for at afprøve laboratoriet, uden at forpligtige jer til et langvarigt samarbejde.
Det er da bestemt vores ambition og erfaring, at samarbejdet vil fortsætte.

Om Højvang Miljølaboratorium A/S.

Laboratoriet er en dansk privatejet virksomhed med ca. 60 ansatte.
Laboratoriets prøvetagning og analyseområde er koncentreret om miljøanalyser, hovedsageligt
forureningskomponenter i jord, luft og vand, spildevand, badevand og drikkevand.

Højvang dækker hele Danmark med egne prøvetagere og egne biler for afhentninger.
Laboratoriet er beliggende i Dianalund på midtsjælland, og har desuden opsamling og emballage-stationer
forskellige steder i landet.
Højvang har alle årene stået for høj service, robuste og korrekte analyser og altid levering af
analyseresultater til aftalt termin. Højvangvil være en samarbejdspartner du kan stole på.

Med dette håber jeg meget, at I vil kontakte Højvang Miljølaboratorium A/S for at drøfte et samarbejde.

aw Nielsen
Laboratorieleder

Højvang Miljølaboratorium A/S

Højvang Miljølaboratorium A/S .Holbækvej 13 . 4293Dianalund . Tlf. 58 24 24 58 . Fax 58 24 10 06



Til private vandværker i Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommune

Prøvetagning/analyse af drikkevand

JlØJ.!ANG
MILJ0LABORATORIUMAlS

Dianalund den 29-06-2008

Tilbud på prøvetagning og analyse af drikkevand for private vandværker i Aabenraa Kommune.
Prøvetagning og analyse udføres akkrediteret og i henhold til Bekendtgørelse nr. 1449 af ll. december 2007

Højvang Miljølaboratorium A/S kan tilbyde:

Begrænset kontrol, på ledningsnet:
Udseende, lugt, smag, temperatur, pH, ledningsevne, ilt, jern, coliforme bakterier,
termotolerante coliforme bakterier og kimtal ved 22°C:
Prøvetagning:

Normal kontrol, på værket:
Udseende, lugt, smag, temperatur, pH, ledningsevne, NVaC, ammonium, jern
mangan, chlorid, fluorid, nitrat, nitrit, coliforme bakterier,
termotolerante coliforme bakterier, kimtal ved 22°C og kimtal ved 37°C:
Prøvetagning:

Normal kontrol (stor) inkl. sulfat og phosphor, på værket:
Udseende, lugt, smag, temperatur, pH, ledningsevne, NVaC, ammonium, jern
mangan, chlorid, fluorid, nitrat, nitrit, sulfat, total phosphor, coliforme bakterier,
termotolerante coliforme bakterier, kimtal ved 22°C og kimtal ved 37°C:
Prøvetagning:

Udvidet kontrol, på værket:
Udseende, lugt, smag, temperatur, pH, ledningsevne, ilt, farve, turbiditet,
inddampningsrest, NVaC, calcium, magnesium, hårdhed, natrium, kalium,
ammonium, jern, mangan, bikarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total phosphor,
fluorid, aggressiv kuldioxid, coliforme bakterier,
termotolerante coliforme bakterier, kimtal ved 22°C og kimtal ved 37°C:
Prøvetagning:

Udvidet kontrol inkl. methan og svovlbrinte, på værket:
Udseende, lugt, smag, temperatur, pH, ledningsevne, ilt, farve, turbiditet,
inddampningsrest, NVaC, calcium, magnesium, hårdhed, natrium, kalium,
ammonium, jern, mangan, bikarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total phosphor,
fluorid, aggressiv kuldioxid, methan, svovlbrinte, coliforme bakterier,
termotolerante coliforme bakterier, kimtal ved 22°C og kimtal ved 37°C:
Prøvetagning:

500,-kr/prøve
250,-kr/prøve

1000,-kr/prøve
250,-kr/prøve

llOO,-kr/prøve
250,-kr/prøve

1525,-kr/prøve
250,-kr/prøve

1825,-kr/prøve
250,-kr/prøve

Højvang Miljølaboratorium AIS . Holbækvej 13 . 4293 Dianalund . Tlf. 53 24 24 53 . Fax 53 24 1006



3 uorganiske sporstoffer:
Arsen, bor, nikkel:
Prøvetagning (udtages samtidig med anden prøve).

12 uorganiske sporstoffer:
Antimon, arsen, barium, bly, bor, cadmium, chrom total, kobber, kviksølv,
nikkel,selen og zink:
Prøvetagning (udtages samtidig med anden prøve).

Organiske mikroforureninger, på værket:
Pesticider, aromater (BTXN), chlorerede opløsningsmidler:
Prøvetagning (udtages samtidig med udvidet/normal kontrol).

Boringskontrol inkl. pesticider:
Temperatur, pH, ledningsevne, ilt, inddampningsrest, NVOC, calcium, magnesium,
natrium, kalium, ammonium, jern, mangan, bikarbonat, chlorid, sulfat,
nitrat, nitrit, total phosphor, fluorid, aggresiv kuldioxid, nikkel, arsen, barium, bor,
pesticider:
Prøvetagning:

Boringskontrol inkl. methan, svovlbrinte og pesticider:
Temperatur, pH, ledningsevne, ilt, inddampningsrest, NVOC, calcium, magnesium,
natrium, kalium, ammonium, jern, mangan, bikarbonat, chlorid, sulfat,
nitrat, nitrit, total phosphor, fluorid, aggresiv kuldioxid, nikkel, arsen, barium, bor,
methan, svovlbrinte og pesticider:
Prøvetagning:

Bakteriologisk kontrol, stor:
Coliforme bakterier, termotolerante coliforme bakterier,
kimtal ved 22°C og kimtal ved 37°C:
Prøvetagning:

Bakteriologisk kontrol, lille:
Coliforme bakterier, termotolerante coliforme bakterier,
og kimtal ved 22°C:
Prøvetagning:

JlØJ/ANG
MILJ0LABORATORIUMNS

500,-kr/prøve

1900,-kr/prøve

2800,-kr/prøve

3800,-kr/prøve
350, - kr/prøve

4050,-kr/prøve
350,- kr/prøve

400,-kr/prøve
250,-kr/prøve

350,-kr/prøve
250,-kr/prøve
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Ovenstående priser gælder ved aftale om prøvetagning, ved fire ugers varsling eller ved Højvangs
accept på grund af mulig fornuftig planlægning.

Ved haste-prøvetagning faktureres 100% tillæg.
Ved forgæves kørsel faktureres 50% af prøvetagningsprisen.

Priserne er gældende indtil 31. december 2008, og er eksklusiv moms.
Priserne er beregnet ud fra forbrugerprisindekset pr. 1.1.2008 jvf. forbrugerprisindekset reguleres
priserne en gang årligt, første gang den 1-1-2009.
Såfremt myndighederne stiller forøgede krav til analysernes udførelse, og disse krav beviseligt
medfører forøgelse af Højvang Miljølaboratorium omkostninger, vil parterne optage forhandlinger
med henblik på prisernes tilpasning til de nye forhold.

I øvrigt henvises til vedlagte "almindelige forretningsbetingelser ved rekvireret arbejde"

Ved brug af underleverandør tager Højvang Miljølaboratorium AIS det fulde ansvar for
underleverandørens analysearbejde, ligesom resultater fra evt. underleverandør vil blive indarbejdet
i analyserapporterne fra Højvang Miljølaboratorium.
Rekvirenten vil altså på ingen måde blive belastet, hvis Højvang Miljølaboratorium AIS anvender
en underleverandør til enkelte parametre.

Har de spørgsmål er de velkommen til at kontakte Højvang Miljølaboratorium på tlf. 58242458.
Vores kontaktperson er Lena Blach.

Ønsker De at gøre brug af ovenstående tilbud, bedes De fremsende prøveplan for Deres vandværk
til
Højvang Miljølaboratorium, Holbækvej 13, 4293 Dianalund, eller på mail tillbl@hmlab.dk

Jeg ser frem til, at ovenstående analysetilbud kan give anledning til samarbejde omkring
prøvetagning og analyse af vand fra Deres vandværk.

Højvang Miljølaboratorium A/S . Holbækvej 13 . 4293 Dianalund . Tlf. 58 24 24 58 . Fax 58 24 10 06
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Almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde

1.0 Gyldighed

l.l Disse forretningsbetingelser er gældende for alle ved Højvang

Miljølaboratorium A/S (efterfølgende benævnt HML) rekvirerede

opgaver.
Forretningsbetingelserne er gældende i det omfang de ikke

fraviges ved skriftlig aftale mellem rekvirenten og HML.

2.0 Akkrediteret prøvning

2.1 Opgaverne udføres akkrediteret så vidt det for HMLer muligt,
medmindre andet rekvireres.

Rapporter vedrørende akkrediteret prøvning er altid forsynet med
DANAK's logo.

2.2

3.0 Diskretionspligt

3.1 Resultaterne af det udførte arbejde tilhører rekvirenten og
sendes kun til denne.

Hvor der ifølge lovgivningen påhviler laboratorier en

indberetningspligt, er HML dog berettiget til at indberette
resultaterne.

HML udviser diskretion med hensyn til omtale af resultater og
aftaler.

Når HML påtager sig en opgave hvor der indgår vurdering af

en ydelse præsteret af trediepart, skal rekvirenten respektere, at
HML kan henvende sig til tredieparten og til relevante instanser
for at søge supplerende oplysninger.

3.2

3.3

4.0 Rettigheder

4.1
4.2

Resultaterne fra den rekvirerede opgave tilhører rekvirenten.

Viden og erfaring som opnås ved rekvireret arbejde, og som ikke
falder ind under den stillede opgave, er HML's ejendom.

Know-how, som HML udvikler og konstaterer i forbindelse med
en rekvireret opgaves løsning, kan af HMLfrit anvendes.

HML's rapporter må kun offentliggøres i deres helhed.

4.3

4.4

5.0 Reklamering

51 Enhver form for reklamering med at et produkt er kontrolleret

eller undersøgt af HML, må ikke finde sted uden HML's

skriftlige tilladelse.

6.0 Underentreprenører

6.1 HML er berettiget til at helt eller delvis at lade andre udføre
opgaven på HML's ansvar.

7.0 Ansvar

7.1 HML er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig

over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens

løsning, dog med de begrænsninger, som følger af punkter i
nærværende afsnit 7. .

7.2 HML er kun ansvarlig for rekvirentens direkte skade. HML hæfter

aldrig for produktions-, drift- og avancetab eller anden indirekte
skade.

7.3 HML er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse

af opgaver for rekvirenten.
7.4 HML har intet ansvar for tab, der opstår i forbindelse med

udtalelser fra laboratoriet, hvis det er angivet, at udtalelserne

hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller vurdering.
7.5 HML's ansvar kan på intet tidspunkt overstige kr. 300.000 pr.

skade.

7.6 HML har intet ansvar for skade, som indtræffer i forbindelse med

anvendelse af en af HML afgivet rådgivning eller rapport, hvis

anvendelsen ligger uden for rammerne af den HML stillede
opgave eller det beskrevne formål.
7.7 Modtagne prøver opbevares, 4 uger fra prøvningsrapportens

dato.

Rekvirenten er pligtig til at underrette HML skriftligt, omgående

og senest 14 dage efter at rekvirenten er blevet opmærksom på
tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for HML.

7.8 Såfremt der ikke reklameres rettidigt, eller reklameres mere end

3 måneder fra prøvningsrapportens dato, bortfalder ansvaret.
7.9 Krav mod HML bortfalder, såfremt søgsmålet ikke er anlagt

senest 6 mdr. fra prøvningsrapportens dato.
7.10 HML's ydelser og udtalelser er afgivet på grundlag af den

viden og teknik, der rådes over. Laboratoriet kan ikke gøres

ansvarlig, hvis en senere teknisk udvikling måtte vise, at
laboratoriets viden og teknik var mangelfuld eller urigtig.

8.0 Betaling

8.1 Rekvirentens opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt der
ikke er truffet anden aftale.

Fakturabeløb forfalder til betaling netto 14 dage fra fakturadato.

Er betaling ikke indgået rettidigt beregnes morarenter fra
fakturadato.

Der kan ikke ske modregning i HML's tilgodehavende for udførte

prøvninger.

8.2
8.2

8.4

9.0 Tvistigheder

9.1 Tvistigheder i anledning af en af HML foretaget prøvning,
skal afgøres i henhold til dansk ret ved HML's hjemting
med mindre HML måtte bestemme andet.

September 1999
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