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 RAPPORTERA
TILL MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN

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 RAPPORTERAR TILL MILJÖ- OCH
BYGGFÖRVALTNINGEN
När ni gjort er mätplan eller har kontrollerat era redan färdiga mätningar,
är det dags att rapportera till miljö- och byggförvaltningen.
Fyll i det bifogade mätplansformuläret med fastighetsuppgifter och skicka
in den till nedanstående adress. Detsamma gäller för redan gjorda

Var noggrann när du planerar, mäter
och fyller i mätplanen – på så sätt kan
du hålla tillsynsavgiften så låg som
möjligt.

mätningar, plus att vi då även vill ha kopior på mätresultaten.
Det är viktigt att ni kontrollerar att ni gjort rätt och skickar in kompletta
uppgifter, så att vi inte behöver begära in kompletteringar – på så sätt
håller ni tillsynsavgiften så låg som möjligt.
Blanketten med fastighetsuppgifter och eventuella kopior på utförda
mätningar ska skickas till:
Miljö- och byggförvaltningen
Box 26
663 21 Skoghall
E-post
Om ni hellre vill skanna in blanketten med fastighetsuppgifter (finns även
som ifyllningsbart formulär på www.hammaro.se/uppmaningradon ) och
mätrapporterna, så går det alldeles utmärkt att skicka dem med e-post till:
mbn@hammaro.se
När ni skickat in uppgifterna
När miljö- och byggförvaltningen fått in uppgifterna kommer vi att
registrera fastighetsuppgifterna och mätresultaten.
Om allt är komplett och mätresultaten är under 200 Bq/m3, så kommer vi
att avsluta ärendet och skicka en bekräftelse till er.
Därefter kommer vi att skicka ett timavgiftsbeslut och debitera för den tid
vi lagt ner för ex. registrering och granskning.
Genom att radonresultaten registreras i miljö- och byggförvaltningens
diarium, kommer de även att bli tillgängliga för allmänheten som offentlig
handling.

