•

Kontrollera att ventilationsdonen är öppna när
mätdosorna placeras ut. Informera de boende om att
ventilationsdonen alltid ska hållas öppna. Stängda
ventiler är en vanlig orsak till förhöjda radonhalter.

•

När mätningarna avslutats ska ni fylla i protokollen från
mätlaboratoriet med uppgifter om var mätningarna
utförts (fastighet, adress och lägenhetsnummer), vilka
mätdosor som placerats i vilka rum och vilka datum
mätningarna påbörjats och avslutats.
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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

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

ATT KONTROLLMÄTA
EFTER ÅTGÄRDER

KONTROLLERA ATT ÅTGÄRDERNA HAFT EFFEKT
Kontrollmätning
För att kontrollera att era radonsanerande åtgärder haft tillräcklig effekt,
måste ett antal bostäder kontrollmätas.
Kontrollmätningarna ska göras i de bostäder där halterna tidigare överstigit
riktvärdet.
Bostäderna som ligger vägg i vägg på samma våningsplan (i samma
trappuppgång) ska också mätas, liksom bostäderna högst upp och längst
ner i förhållande till de bostäder där halter över riktvärdet uppmätts, se
bilden till vänster.
Om ni tidigare mätt dessa bostäder med godkända resultat behöver ni
inte mäta dem igen.
Så här ska mätningen göras
•

Mät radon genom långtidsmätningar, minst två månader men gärna
tre månader, under mätperioden som löper från den 1 oktober till
den 30 april.

•

Mätdosor beställer ni direkt från ett ackrediterat mätlaboratorium, se
kontaktuppgifter på nästa sida.

•

Informera de boende inför mätningarna. Var tydlig med om det är
den boende själv som ska skicka tillbaka mätdosorna för analys eller
om du som fastighetsägare samlar in dosorna och tillhörande
protokoll och skickar dem till mätlaboratoriet.
Till er hjälp har miljö- och byggförvaltningen tagit fram ett
informationsblad som ni kan kopiera och dela ut till de boende, se
bladet ”Radonmätning i din bostad - Ditt ansvar som boende”.

•

Följ instruktionerna från mätlaboratoriet. Mät i två rum per bostad,
förslagsvis sovrum och vardagsrum. Dosorna bör inte placeras i
närheten av bostadens frånluftsdon, exempelvis i badrum eller kök.
Lägg inte mätdosorna i skåp, garderober, klädkammare, förråd eller
liknande. För bostäder med enbart ett rum ska två mätdosor placeras
i det enda rummet. Om en bostad består av flera våningsplan ska en
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mätdosa placeras på varje våningsplan.

