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Radon – delrapportera årlig handlingsplan 
Varje år behöver du delrapportera en enklare handlingsplan över hur ni ligger till i er radonkontroll. Det ska du göra 
senast 31 maj varje år. 

Detta ska du göra fram till dess att ärendet är avslutat och du fått en bekräftelse från miljöförvaltningen att du är färdig 
med radonkontrollen för denna gång. Läs mer på uppsala.se/radonfastighetsagare 

Tack på förhand!  

Du måste fylla i allt som är markerat med * 

Fastighetsägare 
Förnamn* Efternamn* Organisationsnummer* 

Kontaktperson 
Förnamn* Efternamn* Telefonnummer eller mobiltelefon* 

E-postadress* 

Uppgifter om Radonmätningen 
Har ni mätt radonhalten i fastigheten? * 

Ja, vi har mätt radonhalten Nej, vi har inte mätt radonhalten än.

Om ni har mätt radonhalten 

Är era värden godkända? * 

Ja, värdena är godkända. Nej, vi har vi har för höga värden.
Om Nej: Vad ska ni göra för att åtgärda värdena? 
 

Om Nej: När ska ni åtgärda värdena? * 

Om ni inte har mätt radonhalten 

När ska ni utföra mätningen? * 

Hantering av personuppgifter 
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta 
formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina 
uppgifter enligt arkivlagen. 

Begär utdrag eller klaga 

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare på 
uppsala.se/gdpr. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 
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