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Miljö- och byggförvaltningen informerar om radonmätning i bostäder

DITT ANSVAR SOM BOENDE

Radonmätning i ditt hus
Miljö- och byggförvaltningen har uppmanat din fastighetsägare/brf att mäta radon,
detta för att kontrollera om det finns problem med radon eller inte.
Dosor kommer att placeras ut i några utvalda bostäder under två till tre månader, under
perioden 1 oktober till 30 april.
Det är fastighetsägaren som väljer ut de bostäder som ska mätas, utifrån en särskild
metod.
Höga halter av radon i bostäder utgör ingen akut fara, men det är en långsiktig hälsorisk
som behöver åtgärdas.
Om det finns halter över riktvärdet 200 Bq/m3 i din eller någon annan bostad i huset,
kommer fastighetsägaren att göra åtgärder för att sänka halterna.
Efter åtgärderna görs nya mätningar för att kontrollera att radonhalterna verkligen
sänkts.
Ditt ansvar som boende
Om mätningen ska göras i din bostad, är det viktigt att du följer instruktionerna från
fastighetsägaren och informationen som kommer med mätdosorna.
Om du inte gör det kan mätningen ge fel resultat eller behöva göras om på nytt.
Följ fastighetsägarens instruktion om vem som ska placera ut dosorna och vem som ska
fylla i mätprotokollet och ansvarar för att skicka mätdosorna till mätlaboratoriet efter att
mätningen avslutats.
Mätningen inskränker inte på något sätt hur du använder ditt boende. Lev som du gör
normalt, när det gäller ex. vädring och inomhustemperatur.
Tänk dock på att du inte ska blockera ventilationen i din bostad!
Varför radontillsyn
Det finns ett nationellt miljömål för God bebyggd miljö, som innebär att människor inte
ska utsättas för skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Hammarö kommun har därför startat ett arbete för att nå miljömålet och se till att alla
flerbostadshus är radonmätta och har radonhalter under Folkhälsomyndighetens
riktvärde 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter).
Om du vill veta mer
Vänd dig till fastighetsägaren om du har frågor om mätningen eller åtgärderna.
Information om radon finns också på:
• Hammarö kommun www.hammaro.se/radon
• Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon
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