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Ackrüd. nr. 2[?85

Provning
ISO "[EC 17u25

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737

531 17 Lidköping Bila.qa_ E.8
TIf: +46 10 490 8110

Fax: +46 10 490 8051

SMA Mineral AB
Jenny Allared
Box 329
682 27 FILIPSTAD

AR-20-SS-010033-02

EUSEST-00124751
Kundnummer: SL1402205

Provnummer: 177-2020-05271978

Provbeskrivning:

Matris: Brunnsvatten

Provet ankom: 2020-05-27 19:05

Utskriftsdatum: 2020-06-23

Analysrapport
Ankomsttemp °C Mikro
Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

14

2020-05-26 18:40

2020-05-27 21:56

Provmärkning: Lilla snögrinde 1:50

Analys

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

Långsamväxande bakterier

Koliforma bakterier 35°C

Escherichia coli

Resultat Enhet

170 cfu/ml

310 cfu/ml

< 1 cfu/100 ml

< 1 cfu/100 ml

Mäto. Metod/ref

EN-ISO 6222:1999

ISO 6222 mod

SS 028167-2 mod.

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt (enl. Livsmedelsverkets räd om enskild dricksvattenförsörjning)

Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan päverka analysresultaten.

Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

a)

a)

a)

a)

F"
Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins PegasuslabAB (Uppsala), SWEDEN, I SO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

•mentar:
Ers•itter tidigare utskickad rapport med samma provnummer,
Orsak till ny rapport(AR-20-SS-010033-02):Ändrat provtyp och bedömning i enlighet med SLVs råd om enskild anlåggning

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklarinq•.

Laboratoriet/laboratoriema är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pã begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkånt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända prevet.

AR-003v55
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Ackted. nr. 2085
I'rovniug

ISO'IEC 171)25

Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tiff +46 10 490 8110
Fax: +46 10 490 8051

SMA Mineral AB
Jenny Allared
Box 329
682 27 FILIPSTAD

AR-20-SS-010036-02

EUSEST-00124751
Kundnummer: SL1402205

Provnummer: 177-2020-05271973

Provbeskrivninq:

Matris: Brunnsvatten

Provet ankom: 2020-05-27 19:05

Utskriftsdatum: 2020-06-23

Analysrapport
Ankomsttemp °C Mikro
Provtagningsdatum

Mikrob. analys påbörjad

14

2020-05-26 19:35
2020-05-27 21:54

Provmärkning: Lilla Snögrinde 1:46

Analys

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

Långsamväxande bakterier

Koliforma bakterier 35°C

Escherichia cell

Resultat Enhet

t70 cfu/ml

120 cfu/ml

t0 cfu/100 ml

6 cfu/100 ml

Mäto. Metod/ref

EN-ISO 6222:1999

ISO 6222 mod

SS 028167-2 mod.

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

Mikrobiologisk bedömning

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets räd om enskild dricksvattenförsörjning)

pga att antalet E.coli är högt (hälsomässig anmärkning).

Förekomst av E.coli tyder på att vattentäkten påverkats av avlopp, gödsel eller dyl.

Förekomsten av koliforma bakterier kan tyda på att vattentäkten pãverkats av ytvatten.

Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

a)

a)

a)

a)

Utförande lab oratoriumlunderleverantör:
a) Eurofins PegasuslabAB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

Ra_.p_gortkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-20-SS-010036-02):Ändrat provtyp och bedömning i enlighet med SLVs råd om enskild anläggning

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaring.a£

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsniväer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran,

Denna rapport får endast äterges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända prover.

AR-003v55

Sida 1 av 1
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eurofins
%\• E D»1 C Euroflns Environment Testing Sweden AB

>. • t_•_• L• Box 737

• .7. 531 17 Lidköping

: D[3."
TIf: +46 10 490 8110

,•«'kred. nr. 2(]•5

Pro,,,i,,• Fax: +46 10 490 8051
ISO•IE(" 17025

SMA Mineral AB
Jenny Allared
Box 329
682 27 FILIPSTAD

AR-20-SS-010034-02

EUSEST-00124751
Kundnummer: SL1402205

F',

(-.,

Provnummer: 177-2020-05271977

Provbeskrivning:

Matris: Brunnsvatten

Provet ankom: 2020-05-27 19:05

Utskriftsdatum: 2020-06-23

Analysrapport
Ankomsttemp °C Mikro 14

Provtagningsdatum 2020-05-26 18:25

Mikrob. analys påbörjad 2020-05-27 21:56

Provmärknin.q: Lilla snögrinde 1:45

Analys

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

Långsamväxande bakterier

Koliforma bakterier 35°C

Escherichia cell

Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

> 5000 cfu/ml EN-ISO 6222:1999

> 5000 cfu/ml ISO 6222 mod

> 100 cfu/100 ml SS 028167-2 mod.

> 40 cfu/100 ml SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

Mikrobiologisk bedömning

Otjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
pga att antalet E.coli är mycket högt (hälsomässig anmärkning).

Förekomst av E.coli tyder på att vattentäkten påverkats av avlopp, gödsel eller dyl.

De höga bakterietalen kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.
Koliforma bakterier finns i tarmkanalen hos djur och människor men även som omgivningsbakterie i jord och förorenat vatten.

Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara me]lan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

a)

a)

a)

a)

(-,,
Utförande laborato riumlunderleverantör:
a) Eurofins PegasuslabAB (Uppsala), SWEDEN, I SO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

Ra ortkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.
Orsak till ny rapport(AR-20-SS-010034-02):Ändrat provtyp och bedömning i enlighet med SLVs råd om enskild anläggning

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Laboratorietllaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivãer för mikrobiologiska analyser lämnas pä begäran.

Denna rapport får endast ãterges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

AR-003v55

Sida 1 av 1



,.j

,j

,.J

,.j



eurofins

%,•'• E D4 C Eurofins Environment Testing Sweden AB

,•. • • L3 Box 737
C3 •vb,• Z,, 531 17 Lidköping

TIf: +46 10 490 8110
Ackred. nr. 20S5

Provning Fax: +46 10 490 8051
ISO'IEC 17t)25

SMA Mineral AB
Jenny Allared
Box 329
682 27 FILIPSTAD

AR-20-SS-010035-02

EUSEST-00124751
Kundnummer: SL1402205

Provnummer: 177-2020-05271975

Provbeskrivning:

Matris: Brunnsvatten

Provet ankom: 2020-05-27 19:05

Utskriftsdatum: 2020-06-23

Analysrapport

Ankomsttemp °C Mikro 14

Provtagningsdatum 2020-05-26 16:35

Mikrob. analys päbörjad 2020-05-27 21:54

Provmärkning: Hanninge 1:16 brunn

Analys

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

Långsamväxande bakterier

Koliforma bakterier 35°C

Escherichia coli

Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

1450 cfu/ml EN-ISO 6222:1999

2400 cfu/ml ISO 6222 mod

> 100 cfu/100 ml SS 028167-2 mod.

< 1 cfu/100 ml SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

Mikrobiologisk kommentar
Fullständig bedömning är ej möjlig. Provet är Tjänligt med anmärkning och skulle kunna vara Otjänligt pga Koliforma bakterier.
pga att antalet koliforma bakterier är högt (hälsomässig anmärkning).
pga att halten odlingsbara mikroorganismer (3 dygn, 22°C inkubering) är hög.

Förekomsten av koliforma bakterier kan tyda pä att vattentäkten påverkats av ytvatten.

Koliforma bakterier finns i tarmkanalen hos djur och människor men även som omgivningsbakterie i jord och förorenat vatten.
De höga bakterietalen kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.
Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.
Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

a)

a)

a)

a)

(-., Utförande laboratorium/nnderleverantör:
a) Eurofins PegasuslabAB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

Ra ortkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.
Orsak till ny rapport(AR-20-SS-010035-02):Ändrat provtyp och bedömning i enlighet med SLVs råd om enskild anläggning

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklarinaar

LaboratorietJlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insänöa provet.

AR-003v55

Sida 1 av 1
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%•'• E D4 C.

Ackred. nr 1125
Proveln•',

1•0i1•2(" 17025

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

TIf: +46 10 490 8110
Fax: +46 10 490 8051

SMA Mineral AB
Jenny Allared
Box 329
682 27 FILIPSTAD

AR-20-SS-011068-01

EUSEST-00124751
Kundnummer: SL1402205

(-,,

(-.,

Provnummer: 177-2020-05271974
Provbeskrivning:

Matris: Brunnsvatten

Provet ankom: 2020-05-27 19:05

Utskriftsdatum: 2020-06-23

Analysrapport
Ankomsttemp °C Mikro 14
Ankomsttemp °C Kern 12
Provtagningsdatum 2020-05-26 17:55
Mikrob. analys påbörjad 2020-05-27 21:54
Kemisk analys påbörjad 2020-05-28 06:41

Provmärkning: Hanninge 1:12 BTG-ring

Analys

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

Långsamväxande bakterier

Koliforma bakterier 35=C

Escherichia cell

Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

> 5000 cfu/ml

> 5000 cfu/ml

19 cfu/100 ml

< 1 cfu/100 ml

Lukt, styrka, vid 20°C Ingen

Lukt, art, vid 20 °C Ingen

Turbiditet 1.B FNU

Färg (410 hm) 14 mg Pt/I

pH 7.8

Temperatur vid pli-mätning 23.7 °C

Konduktivitet 70 mS/m

Ammonium 0.58 mg/I

Ammoniumkväve (NH4-N) 0.45 mg/I

Järn Fe (end surgjort) 0.51 mg/I

Mangan Mn (end surgjort) 0.043 mg/I

Kemisk bedömning

2O%

20%

0.2

10%

15%

15%

2O%

2O%

EN-ISO 6222:1999

ISO 6222 mod

SS 028167-2 mod.

SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

SS-EN ISO 7027-1:2016

SS-EN ISO 7887:2012 del
C

SS-EN ISO 10523:2012

SS-EN ISO 10523:2012

SS-ÉN 27888:1994

SS-EN 11732:2005

SS-EN 11732:2005

EN ISO 17294-2:2016

EN ISO 17294-2:2016

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
p g a ammonium (t).
Ammonium kan indikera påverkan frãn avlopp eller liknande förorening. Kan förekomma naturligt i brunnsvatten tillsammans med höga
järn och humushalter. Risk för nitritbildning föreligger.
p g a järnhalten (e, t).
Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten
kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/i.
Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk
Tiden mellan provtagning och analys har överstigit 24 timmar. Detta kan ha påverkat analysresultatet.

Mikrobiologisk bedömning
Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten
Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

c)

c)

c)

c)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

b)

b)

Förklaringar AR- 0 0 3v 5 5

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet. Sida 1 av 2



AR-20-SS-011068-01

EUSEST-00124751

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument. L
Utförande laboratoriumlunderleverantör:
a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300
b) Eurofins Environment Testing SwedenAB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SVVEDAC 1125
c) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

,J

Förklaring,ar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pä begäran.

Denna rapport får endast ãterges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända prover,

AR-003v55

Sida 2 av 2



eurofins

eo\q E Dd 0

A¢kred. ttr 1125
I)ro\'r:ing

I•Oi[EC 17025

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tiff +46 10 490 8110
Fax: +46 10 490 8051

SMA Mineral AB
Jenny Allared
Box 329
682 27 FILIPSTAD

AR-20-SS-009981-02

EUSEST-00124751
Kundnummer: SL1402205

(.-.,

Analysrapport
Provnummer: 177-2020-05271976 Ankomsttemp °C Mikro 14
Provbeskrivning: Ankomsttamp °C Kem 12

Matris: Brunnsvatten
Provtagningsdatum 2020-05-26 17:55
Mikrob. analys påbörjad 2020-05-27 21:54

Provet ankom: 2020-05-27 19:05 Kemisk analys påbörjad 2020-05-28 06:13
Utskriftsdatum: 2020-06-23

Provmärkning: Hanninge 1:12 brunn

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

Odlingsbara mikroorganismer 22°C ¯ 5000 cfu/ml EN-ISO 6222:1999

Långsamväxande bakterier ¯ 5000 cfu/ml ISO 6222 mod

Koliforma bakterier 35°C 1 cfu/100 ml SS 028167-2 mod.

Escherichia coli 1 cfu/100 ml SS 028167-2 mod, SS-EN
ISO 9308-1/AC:2008

Lukt, styrka, vid 20°C Ingen fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

Lukt, art, vid 20 °C Ingen fd SLV 1990-01-01, metod
1, mod

Turbiditet 28 FNU 20% SS-EN ISO 7027-1:2016

Färg (410 nm) < 5.0 mg Pt/I 20% SS-EN ISO 7887:2012 del
C

»H 7.5 0.2 SS-EN ISO 10523:2012

Temperatur vid pli-mätning 23.3 *C SS-EN ISO 10523:2012

Konduktivitet 70 mS/m 10% SS-EN 27888:1994

Ammonium 2.1 mg/I 15% SS-EN 11732:2005

Ammoniumkväve (NH4-N) 1.6 mg/I 15% SS-EN 11732:2005

Järn Fe (end surgjort) 2.4 mg/I 20% EN ISO 17294-2:2016

Mangan Mn (end surgjort) 0.026 mg/I 20% EN ISO 17294-2:2016

Kemisk bedömning
Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)
p g a ammonium (h, t).
Ammonium kan indikera päverkan från avlopp eller liknande förorening. Kan förekomma naturligt i brunnsvatten tillsammans med höga
järn och humushalter. Risk för nitritbildning föreligger.
pga turbiditeten
p g a jämhalten (e, t).
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten. Hög turbiditet kan även bero pã förekomst av
järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.
Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten
kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/l.
Anmärkningar: h = hälsomässig, e = estatisk, t = teknisk
Tiden mellan provtagning och analys har överstigit 24 timmar. Detta kan ha pàverkat analysresultatet.

Mikrobiologisk bedömning

Förklaring.ar AR- 003v55

c)

c)

c)

c)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

b)

b)

Laboratoriet/laboratoderna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pá begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet. Sida 1 av 2



AR-20-SS-009981-02

EUSEST-00124751

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets räd om enskild dricksvattenförsörjning)
Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.

Provet har analyserats mer än 24 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

Förklaring till analysresultaten gällande din brunnsvattenanalys, se bifogat dokument.

Utförande laboratoriumlunderlevorantör:

a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

b) Eurofins Environment Testing SwedenAB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c) Eurofins PegasuslabAB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

Ra_.•_gortkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.
Orsak till ny rapport(AR-20-SS-009981-02):Matris ändrad till brunnsvatten

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

V

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pã begäran.

Denna rapport fär endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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