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Lister over godkendte laboratorier til analyse af forenklet kontrol
Listen er udvalgt efter et geografisk nærhedsprincip. Alle andre akkrediterede laboratorier er
velkomne til at kontakte Høje-Taastrup Kommune for at blive tilføjet listen.
Laboratorium

Pris

Bestilling

Analyserapport og be-

Inkl.

taling

moms
ALS Denmark A/S

Bestilling via laboratoriets

Pris er inklusiv alle ud-

Bakkegårdsvej 406A

1.400,-

hjemmeside under Miljø og ydel-

gifter til prøvetagning og

3050 Humlebæk

ser.

analyse samt rapporte-

Telefon: 49 25 07 70

ring til egen mailadresse

Hjemmeside: www.alsglobal.dk

Prisen er givet under forudsæt-

og kommunen.

ning af, at ALS planlægger hvornår prøverne udtages.

Betaling sker efter prø-

Bestilling via laboratoriets

Analyserapport frem-

Ladelundvej 85

hjemmeside:

sendes pr. mail.

6600 Vejen

http://miljowebshop.eurofins.dk/

Betaling sker ved bestil-

Telefon: 70 22 42 56

Kampagnekode 822143 tastes

ling og trækkes på ud-

Hjemmeside: www.eurofins.dk

ved at trykke på: Har du fået en

tagningsdagen.

vetagning.
Eurofins Miljø A/S

525,-

kode af din kommune eller Eurofins?
Prøvetagning alle dage.
Højvang Miljølaboratorium A/S

1120,-

Bestilling via laboratoriets

Analyserapport frem-

Industri Vest 8

hjemmeside under vand og for-

sendes pr. mail.

4293 Dianalund

enklet kontrol. Henvis til til-

Betaling sker efter prø-

Telefon: 58 24 24 58

budsnr.: M170301.

vetagning.

Hjemmeside: www.hmlab.dk
Prøvetagning alle dage.
R. Dons´ Vandanalytisk Laborato-

1725,-

Bestilling kan ske pr. telefon 45

Analyserapport og faktu-

rium

80 31 33 eller pr. mail til in-

ra fremsendes pr. post

Lejrvej 29

fo@donslab.dk

eller pr. e-mail.

3500 Værløse

Sidste fredag i hver måned er

Betaling sker efter prø-

Telefon: 45 80 31 33

prisen 1400,-

vetagning.

Kr. Værløse

Hjemmeside: www.donslab.dk
Tjekvand

Prøvetagning kan bestilles via

Analyserapport frem-

Enghavevej 1 A

1400,-

hjemmesiden, men også ved at

sendes pr. mail.

4720 Præstø

ringe på 2176 1935.

Betaling sker efter prø-

Telefon: 21 76 19 35
Hjemmeside: www.tjekvand.dk

vetagning.
Prøvetagning man-, tirs-, ons-,
og torsdage.

Borgeren eller virksomheden skal selv indgå aftale med laboratoriet.
Høje-Taastrup Kommune har formidlet, at laboratorierne påtager sig at udføre analyser for
borgerne til ovennævnte pris i 2017.
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