
Dags att mäta radon 
i ditt hus
Miljöförvaltningen har uppmanat din fastig- 
hetsägare/bostadsrättsförening att mäta radon i 
ett antal bostäder i ditt hus. Långvarig expone-
ring av höga radonhalter kan vara en hälso risk. 
Om resultatet visar värden över referensnivån 
200 Bq/m3 ska din fastighetsägare/bostads-
rättsförening att vidta åtgärder för att sänka 
radonhalten. 

Fastighetsägaren avgör vilka 
 bostäder som ska mätas 
Mätdosor kommer att placeras i ett antal bostäder 
i ditt hus. Din fastighetsägare bestämmer vilka 
bostäder som ska mätas enligt en specifik metod. 
Dosorna är utplacerade i minst två månader 
under perioden 1 oktober–30 april.

Därför är det viktigt att mäta
Höga halter av radon i bostäder innebär ingen 
akut fara, men ska åtgärdas eftersom långvarig 
exponering kan vara en hälsorisk. Referens-
nivån för radon är 200 Bq/m3. Om det visar sig 
att halter ligger över referensnivån ska din fast-
ighetsägare/bostadsrättsförening att ut föra 
åtgärder för att sänka halterna. Efter åtgärderna 
är genomförda ska en ny mätning göras för 
att säkerställa att åtgärderna har givit önskad 
effekt.

Ditt ansvar 
Om din bostad blir vald för mätning är det 
viktigt att du följer instruktionerna och läser 
informationen som delas ut till dig. Annars kan 
mätningen ge fel resultat, bli ogiltig eller be höva 
göras om.

Det är viktigt att du följer instruktionerna om 
vem som ska placera ut dosorna, vem som ska 
fylla i mätprotokollet och vem som ansvarar för 
att skicka mätdosorna till mätlaboratoriet när 
mätningarna är klara. 

Om din bostad ska mätas, kom ihåg att inte 
blockera ventilationen i bostaden och att ha 
ventilerna öppna.

Vill du veta mer?
Om du har frågor om mätningen eller åtgärder 
så kan du vända dig till din fastighetsägare/ 
bostadsrättsförening.

Information om radon och en karta över radon-
mätningar i Uppsala kommun finns på  
uppsala.se/radon. 

Mer information om radon finns på  
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats  
ssm.se/omraden/radon. 
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Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04,  
måndag–fredag 9.00–12.00.  
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 
 Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

uppsala.se/radon


