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

ATT ÅTGÄRDA

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

RADONHALTER ÖVER RIKTVÄRDET

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 TILL ER SOM UPPMÄTT HALTER ÖVER
RIKTVÄRDET 200 BQ/M3
Radonhalter över riktvärdet behöver åtgärdas
Vid halter över 200 Bq/m3, är radon en hälsorisk som ska åtgärdas.
Även om förhöjda halter bara uppmätts i en bostad, behöver ni göra
åtgärder i den bostaden.

Radon är näst efter tobaksrökning
den vanligaste orsaken till
lungcancer.
Desto längre tid du tillbringar i ett
radonhus och desto högre halter du
utsätts för, desto större är risken.

Ta hjälp av en konsult
För att vidta effektiva åtgärder behöver ni veta var radonet kommer ifrån.
Anlita en konsult som är specialiserad på radon.
Konsulten ska undersöka vad som orsakar radonhalterna över riktvärdet
och föreslå lämpliga åtgärder.
Radon kan komma från byggnadsmaterialet och/eller marken.
Åtgärder
Ibland kan det räcka med enkla åtgärder, som att se till att ventilationen

I Sverige upptäcks cirka 450
radonrelaterade lungcancerfall per
år.

fungerar som den ska. Det kan till exempel vara att öppna stängda

Som fastighetsägare har du ett ansvar
att se till att dina hyresgäster inte
utsätts för olägenheter av sitt boende.

trycket under fastigheten för att förhindra att markradon tränger in.

ventilationsdon.
Ibland krävs det ytterligare åtgärder för att öka luftomsättningen i
bostäderna.
I andra fall kan man behöva utföra tätningar ner mot mark och/eller sänka

På Svensk Radonförenings hemsida finns en lista över konsulter som
genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om
radonåtgärder.
Läs mer på:
www.svenskradonforening.se/foerteckning-oever-radonkursdeltagare/
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Efter att ni utfört åtgärder
När ni utfört åtgärder, behöver ni kontrollmäta för att se om åtgärderna
haft effekt.
Se grönt informationsblad ”Att kontrollmäta efter åtgärder”.

