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MÄTPLAN – RADON I FLERBOSTADSHUS

Miljö- och byggnadsnämnden uppmanar dig som fastighetsägare, att fylla i formuläret nedan och upprätta en plan för radonmätningar. Detta för att
säkerställa att mätningarna utförs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
Se först till att du följt instruktionerna i uppmaningen och det informationsmaterial du fått. Fyll därefter i denna blankett med fastighetsuppgifter och skicka den
till
miljö- och byggförvaltningen.
Denna blankett finns också digitalt på www.hammaro.se/uppmaningradon och kan med fördel skickas in via e-post till: mbn@hammaro.se.
Efter att mätningarna avslutats och mätresultaten analyserats, ska resultaten redovisas till miljö- och byggförvaltningen. När resultaten inkommit, kommer dessa
att registreras i vårt radonregister.
Om du redan har kontrollerat radon, men inte redovisat resultaten till miljö- och byggförvaltningen, kan du kontrollera att resultaten uppfyller
metodbeskrivningen med hjälp av det blåa informationsbladet ”Att kontrollera resultat från radonmätningar”. Fyll sedan i detta formulär och bifoga det med
kopior på mätrapporterna.
Ifylld blankett skickas till följande adress:
Miljö- och byggförvaltningen, Box 26, 663 21 Skoghall

Administrativa uppgifter
Fastighetsägare/Brf

Person- /organisationsnummer (xxxxxx-xxxx):

Adress

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Kontaktperson för radon

Telefon

E-postadress

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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*S = Självdrag, F = Mekanisk frånluft, FT = Mekanisk från- och tilluft
**Direkt markontakt = med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.

Antal bostäder

Antal bostäder
som ska mätas

Antal mätdosor
som ska beställas

Ange när mätningen
planeras att utföras,
ex. okt-dec 2018

Totalt i
I direkt
markkontakt**
hela
huskroppen
utan underliggande källare

Samtliga bostäder i
direkt
markkontakt**
samt 20 % av
övriga bostäder,
dock minst 1 per
våningsplan, ska
mätas

Mätningen ska
utföras med
2 mätdosor/bostad

Mätning ska ske i minst
2 månader under
eldningssäsong
(1 oktober till 30 april)

Typ av ventilation*

Nr

Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Antal
våningsplan i
huskroppen

S

F

FT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

