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DITT NAVN: 
           

 

1. Hva betyr akkreditert prøvetaking? 

□ Bare et nymotens ord for prøvetaking 

x Prøvetaking i henhold til et til et skriftlig kvalitetssikringssystem etablert av en 

akkreditert organisasjon 

□ En komplisert og vanskelig måte å ta prøver på 

□ Ny og smart metode for prøvetaking 

 

2. Hvem har bestemt at det samles prøver akkreditert i anlegget? 

□ Kommunen 

□ Norsk Akkreditering 

□ DIHVA 

x Miljøverndepartementet 

 

3. Hvem er kvalifisert til å bli kontrahert? 

□ Den kommunene har bestemt er kvalifisert 

x Den som har gjennomført kurs i prøvetaking og innføringskurs i rollen som 

kontrahert personell 

□ Den som føler seg kvalifisert 

□ Den som arbeidskollegaene synes er flinkest til å ta prøver 

 

4. I tillegg til ditt svar på spørsmål 3 må den som er kontrahert ha:  

x Signert avtale for kontrahert personell hos DIHVA  

□ Blitt enig med arbeidskollegene om hvem som skal ta prøver 

□ Lavt sykefravær 

□ God innsikt i renseteknikken som brukes i anlegget 

 

5. Hvem er kvalifisert til å beholde kontraheringen? 

□ Den som er kontrahert og alltid er til stede i anlegget når prøver blir tatt, men 

som aldri selv tar prøvene  

x Den som har signert avtale for kontrahert personell hos DIHVA, og som 

regelmessig tar prøver og deltar på fagsamlinger arrangert av DIHVA 

□ Den som føler seg kvalifisert 

□ Dette avtales mellom arbeidskollegaer i anlegget 

 

6. Hvem skal kontrahert personell henvende seg til når gjelder spørsmål omkring 

akkreditert prøvetaking? 

□ Nærmeste overordnede på arbeidsplassen 

x Tekniske ledere eller kvalitetsansvarlig hos DIHVA 

□ Fylkesmannen 

□ Norsk akkreditering 

 

7. Hvor finner du prosedyre for avviksmelding og skjema for avviksrapportering for 

akkreditert prøvetaking? 

□ Vet ikke 

□ I anleggets system for internkontroll 
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□ Ved behov får jeg dette fra nærmeste overordnede 

x På DIHVA sine passordstyrte hjemmesider for kontrahert personell  

 

8. Hvem er kvalifisert til å samle prøver akkreditert? 

x Kun kontrahert personell 

□ Alle med lang arbeidserfaring i anlegget 

□ Kun anleggets ledelse 

□ Den som blir pålagt prøvetaking av anleggets ledelse 

 

9. Hva forventer du å finne i ansvars og myndighetskartet hos DIHVA? 

x En grov oversikt som viser ansvarsområdet og arbeidsoppgavene samt de ulike 

rollenes myndighet når det gjelder akkreditert prøvetaking 

□ Et grovt kart som viser ditt ansvar og din myndighet i tilfelle en uforutsett 

hendelse på arbeidsplassen 

□ En oversiktlig fremstilling av anlegget som benyttes for å vise besøkende hva 

som foregår i anlegget  

□ Vet ikke 

 

10. Kan du informere hvem som helst om forhold som gjelder akkreditert prøvetaking? 

□ Ja 

□ Kun ansatte i egen kommune 

x Nei 

□ Vet ikke 

 

11. Hvor skal du ikke finne prosedyrer og instrukser for prøvetaking? 

□ I anleggets DIHVA-perm 

□ Ved prøvetakerne i anlegget 

x På tilfeldige steder i anlegget 

□ På DIHVA sin hjemmeside: www.dihva.no 

 

12. Er det mulig å miste kontraheringen? 

□ Nei, kontraheringen gjelder for livstid 

x Ja 

□ Nei, en må selv søke om å bli fritatt fra kontraheringen 

□ Vet ikke 

 

13. Kan du tenke deg å bli kontrahert for å samle prøver akkreditert, med alt det vil 

innebære? 

□ Ja, det ønsker jeg 

□ Nei, dette er ikke noe for meg 

□ Vet ikke 

 


