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Ny leveringskalender 2019
Faste vannprøvekunder får nå
tilsendt leveringskalender for 2019
bygget på fjorårets. Den har blitt
vurdert av Bjørgo i Mattilsynet til å
dekke behovet per idag. Mattilsynet
vil gjennomgå planene til de enkelte i
tiden framover, og dersom det
medfører krav til endringer kan dere
gi oss beskjed. De vil nå kreve en
egen prøvetakingsplan ut fra
risikovurdering. Sentralt i en slik
plan er frekvens begrunnet ut fra
tidligere funn, fordeling av
prøvepunkt for å dekke hele nettet,
og oppfølging ved funn. Gi beskjed
om dere trenger assistanse.

Prisregulering 2019
For å holde prisnivået likt, regulerer
vi fra nyttår 3% jfr.
Konsumprisindeksen siste året.
Ellers innfører vi neste år en

«minstepris» på 200 for enkeltvannprøver, da for og etterarbeidet
blir vel stort i forhold til omsetningen
når vi mottar prøver for
enkeltanalyser.

Akkreditering - Test 236
Etter fornyingsbesøk i juni er vi nå
akkreditert for en ny 5-årsperiode
(med oppfølgingsbesøk). Vi
oppdaterte også akkrediteringen til
Clostridium Perfringens til NS-EN
ISO 14189:2016 før B-prøvene i
september.

Pseudalertmetoden egen
standard
Pseudalert, som vi nytter til dyrkning
av Pseudomonas Aeruginosa i
badebassengvann, har nå blitt egen
standardmetode: ISO 16266-2:2018.

Statistiske beregninger for
innrapportering til Altinn
I vår hjalp vi endel vassverk med
beregningene. Vi kan også tilby den
tjenesten for 2018-tallene. Gi
beskjed om dere er interessert.

Oppdatert nettside
www.kvamvet.no er når oppdatert.
Siden blir nå enklere å lese på
telefon og nettbrett, og all
informasjon er samlet i faner på en
side. Vi vil minne om oversikten over
tolkninger av de vanligste
parametrene, som også finnes her.
Også tilbakemeldingsskkemaet er
fornyet for de som ønsker å gi ris
eller ros. Ellers tar vi fortsatt imot
telefoner om det er spørsmål.
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