Redovisning av radonmätning i
flerfamiljshus och bostadsrätter
Enligt 3 kap. 10 § strålskyddslagen( 2018:396)

Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post

1. Fastighetsägare (innehavare och fakturamottagare)

Namn /Firma

Person-/Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Postort

Fakturaadress (om annan än ovan)
Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

2. Uppgifter om fastigheten

Fastighetsbeteckning

3. Resultat från radonmätning

Gatuadress
Använd en rad per huskropp

Antal huskroppar med bostäder

Totalt antal
lägenheter i
huskroppen

Antal
lägenheter
som mätts

Antal
Antal
lägenheter våningsplan i
med direkt
huskroppen
markkontakt*

*Med direkt markkontakt menas utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme
Använd metod för mätning

Radonmätningar har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

Antal
lägenheter
där radon är
över 200
Bq/m3

4. Åtgärder efter radonmätning

Årsmedelvärdet av radonhalter är under 200 Bq/m3 i samtliga bostäder. Inga åtgärder behövs.
Årsmedelvärdet av radonhalter är över 200 Bq/m3 i någon bostad.
Åtgärder planeras till datum…………………..
Redogör nedan för planerade åtgärder.

Radonsakkunnig är anlitad

Radonsakkunnig kommer att anlitas

5. Övriga upplysningar

Ange eventuell annan information som du anser att vi behöver

Bilagor

Mätprotokoll från radonmätningarna bifogas
Skicka blanketten och mätprotokoll till oss

Skicka blankett och mätprotokoll till miljonamnden@hassleholm.se i första hand och i andra hand till Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.
Avgift

För handläggning av ärendet tas en tillsynsavgift ut. Avgiften är 1 040 kr per nedlagd tillsynstimme år 2020. Taxan
revideras årligen.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta
oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 67 50. Du kan även kontakta dataskyddsombudet
på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Hässleholms
kommun hanterar personuppgifter.
Uppgifterna sammanställda av
Datum
Namn
Kontaktuppgifter (om de inte har lämnats på annan plats i blanketten)

Adresseras till: Miljö stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 67 50 Telefax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se

