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Vänligen ge en så detaljerad beskrivning som möjligt av ditt vatten vilket är en förutsättning  
om en vattenanalys inte är tillgänglig. Hjälp oss att bedöma dina behov av vattenfiltrering  

genom att besvara nedan följande frågor  Vissa frågor kan inte tillämpas vid kommunalt - 

vatten men används för att bedöma kvaliteten av annat vatten eller brunnsvatten. 

 

1. Var kommer platsen för anläggningen vara?  

     Ort /Stad:__________________________  

 

2. Var kommer vattnet ifrån,  vilken källa? 

      stad/ kommunalt    egen brunn   annan (dvs., regn vatten  eller sjövatten, etc.) 

 

3. Är ditt vatten klorerat/desinficerat?     Ja  Nej  

 

4. Är du medveten om någon  mikrobiologisk förorening?   Ja  Nej  

 

5. Är du medveten om vilken typ av VVS som finns?    koppar   PVC    osäker 

 

6. Vilken typ av jord har platsen?   sand  sten   lera  vet inte  annan: 

 

7. Är fastigheten belägen nära något av följande? 

     kyrkogård   hönsfarm    jordbruksmark 

     sjö  å/älv/ström    kust 

 

8. Finns någon te- liknande missfärgning i vattnet?    Ja   Nej  

 

    Beskriv här om någon annan missfärgning  observerats. 

     

     -------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                  

9. Ser du någon rost eller partiklar i vattnet?   Ja   Nej     vet inte 

 

10. Känns vattnet slemmigt?  Ja   Nej  

 

11. Beskriv lukt och smak på ditt vatten: 

      luktfritt  obehaglig lukt  smaklöst  bittert 

      

      annan smak   ingen smak 
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12. Finns det t.ex. ruttet - ägg lukt i vattnet?  Ja Nej                                     Sid 2 av 2 

Om ja:  Varmt och kallt  kallt enbart 

 

13. Beskriv eventuella fläckar eller rester i kärl, porslin och glas : 

 ingen  måttlig  överdriven 

 rödaktig/brun  blåaktigt/grönaktigt  vit, kalkaktig  

 annan:  Vilken?____________________________ 

 

14. Tycker du det finns fläckar eller rester efter diskning  Ja Nej  

 

15. Finns korrosion runt kranar, diskbänk eller på annat   Ja Nej  

 

För att bestämma det rätta flödet vänligen besvara följande frågor. 

16. Vilken rörtyp och storlek finns i hushållet?   ¾ " 1"  andra: 

 

17. Hur många badrum finns i hushållet? 

 

18. Hur många människor bor i hushållet? 

 

19. Finns det ofta gäster i hemmet? 

 

20. Om ovanstående frågor inte skall tillämpas på dina vattenförhållanden,  

      vänligen ge en mer specifik beskrivning i dina egna ord. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 OBS! Detta frågeformulär är inte på något sätt avsett att ersätta behovet av vattenanalys. 
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