INKÖP AV MÄTDOSOR
Behöver det göras nya eller kompletterande mätningar, kan ni
beställa mätpaket från följande ackrediterade mätlaboratorier:
•
•
•

Eurofins Radon Testing Sweden AB
Tel. 010-490 84 80, radon.eurofins.se
Radonova
Tel. 018-56 88 00, www.radonova.se
Radonanalys GJAB
Tel. 046-286 28 80, www.radonanalys.se

ATT KONTROLLERA
RESULTAT FRÅN RADONMÄTNINGAR

För mer information om ackrediterade laboratorier, se
www.swedac.se

Miljö- och byggförvaltningen
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

054 - 51 50 00

INSTRUKTIONER OM HUR NI KONTROLLERAR ERA RADONMÄTNINGAR
Kontrollera att mätningarna är rätt utförda
Granska mätprotokollen som ni fått från mätlaboratoriet, för att kontrollera att
mätningarna är rätt utförda.
Om mätningarna är rätt utförda beräknar mätlaboratoriet ett årsmedelvärde, som
framgår av mätprotokollet.

Har ni redan mätt era fastigheter kan ni
kontrollera om mätningarna uppfyller
kraven.
Tänk dock på att mätningarna inte ska vara
äldre än ca 10 år. I annat fall är det ändå
dags att mäta om.
Detsamma gäller om ombyggnationer, som
skulle kunna påverka radonhalten, har
gjorts i fastigheten efter den senaste
mätningen.

För att ett årsmedelvärde ska beräknas, krävs att bostaden har mätts med minst två
mätdosor per bostad och att de har placerats i bostadsutrymmen (inte i t.ex.
garderober eller förråd).
Mätningarna ska ha pågått under minst två månader (60 dagar) under
mätperioden, som löper från den 1 oktober till den 30 april.
Tänk också på att mätningarna inte bör vara äldre än ca 10 år. I annat fall behöver
ni göra nya mätningar.
Kontakta miljö- och byggförvaltningen, om ni behöver hjälp med att bedöma
mätresultaten.
Kontrollera att en tillräckligt stor andel av bostäderna har mätts
Ni ska ha mätt alla bostäder med direkt markkontakt, det vill säga bostäder som
ligger direkt på mark utan källare eller annat ventilerat utrymme under.
Utöver det ska ni ha mätt minst en lägenhet per våningsplan och mätningarna ska
täcka minst 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp.
Om ni behöver mäta i fler bostäder, se gult instruktionsblad: ”Att mäta radon i
flerbostadshus”.
När ni kontrollerat mätningarna
Om mätningarna är rätt utförda och en tillräckligt stor andel av bostäderna
kontrollerats, så är ni klara och kan skicka in resultaten till miljö- och
byggförvaltningen. Se himmelsblått instruktionsblad.
MÄTNINGAR SOM ÖVERSTIGER RIKTVÄRDET
Har ni mätningar som är över 200 Bq/m3, behöver ni förbereda er på att åtgärda de
höga värdena och sedan göra en kontrollmätning.
Se rosa informationsblad ” Att åtgärda radonhalter över riktvärdet” samt grönt
informationsblad ” Att kontrollmäta efter åtgärder”.

