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Bekräftelse på beställning av radonmätning 

Beställningsuppgifter 

Beställarens namn 

Adress 

Postnr & ort 

Telefon/Mobilnr 

Fastighetsbeteckning 

Antal plan med boytor 
(ej förråd, tvättstuga o.d.) 

Antal dosor 
(2+1 för varje plan utöver 2) 

 Mätning utförs med anledning av bygglov (krav i kontrollplan) 
Kopia av resultat lämnas till bygglovenheten 

 Beställaren har informerats om att resultatet blir en offentlig handling 
Mätresultatet sekretessbeläggs ej hos miljö- och hälsoskyddsenheten 

Allmän information 

I ett mätpaket finns det 2 dosor/puckar (spårfilmer). Har man två plan ska man 
mäta i båda planen. Har man ett plan ska båda dosorna användas på det planet. 
Mätning ska bara göras i de plan där man har boytor (sovrum, vardagsrum och 
andra utrymmen man vistas och umgås i). Har man boyta i tre plan ska extra 
dosa beställas. 

Mätsäsong för radon i luft är mellan första oktober och sista april 
(eldningssäsong). För att få ett årsmedelvärde, vilket krävs om man ska söka 
radonbidrag, måste mätperioden vara minst två månader, helst tre. Det kallas 
långtidsmätning. Mätning kan även göras under andra tider på året eller för en 
kortare period men en korttidsmätning ger inget årsmedelvärde utan är endast 
ett rådgivande resultat. 

Information om sekretess 

När mätning eller provtagning utförs av myndigheten på uppdrag av enskild 
och den enskilde förutsätter att uppgiften inte kommer att röjas, gäller sekretess 
(Offentlighets- och sekretesslagen, kap 31, 12 §). Undantag kan dock göras när 
allmänhetens intresse, t.ex. av hälsorisker, anses väga tyngre. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten tillämpar detta undantag och sekretessbelägger ej 
radonmätningar. Därför informerar vi vid beställning av mätning om att 
resultaten blir offentlig handling som kan utlämnas till andra vid förfrågan.  



Vid frågor om beställningen, kontakta miljö- och hälsoskyddsenhetens 
assistent, telefon 0589 – 67 02 50. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Underskrift 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister 
enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information om hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs kommuns hemsida.

Miljö- och hälsoskyddsenhetens anteckningar 
Beställning gjord datum: Signatur: 

Övrigt 
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