
Sida 1 (4) 

20
22

-0
8-
19

Radon – rapportera fastighetsägaruppgifter 
Du hittar mer information på uppsala.se/radonfastighetsagare 

Du måste fylla i allt som är markerat med * 

Uppgifter 
Fastighetsägare* Organisationsnummer* 

Postadress* (Ange postadressen enligt Boverket) Postnummer* Ort* 

Fakturaadress 
Fakturaadress* Postnummer* Ort* 

Kontaktperson 
Förnamn* Efternamn* Telefonnummer inklusive riktnummer* 

E-postadress* Mobilnummer 

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. 
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Fastighetsuppgifter för radonkontroll 

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter. 

Ventilationstyp 

S = Självdrag, F= Mekanisk frånluft, FX=Mekanisk frånluft med värmeåtervinning, FT=Mekanisk från- och tilluft, FTX=Mekanisk från och tilluft med värmeåtervinning 

Fastighetsägare Organisationsnummer 

Fastighetsbeteckning Hur 

många 

hus-

kroppar 

finns på 
fastig-

heten? 

Adress/er till huskroppen Använd en rad 

per huskropp.  

Grundtyp i hus-

kroppen 

Ventilations-

typ 

Hur många 

bostäder 

finns i hus-

kroppen? 

Ligger 

några av 

bo-

städerna  

i direkt 

mark-

kontakt? 

Ange lägenhetsnummer för de 

bostäder som ligger i direkt 

markkontakt 

Är alla 

bostäder 

som 

ligger i 

direkt 
mark-

kontakt 

mätta? 

Är minst 

20% av 

de lägen-

heter 

som inte 
ligger i 

direkt 

mark-

kontakt 

mätta? 

 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Källare/garage 

 S 

 F 

 FX 

 FT 

 FTX 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Källare/garage 

 S 

 F 

 FX 

 FT 

 FTX 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Källare/garage 

 S 

 F 

 FX 

 FT 

 FTX 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 
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Fastighetsbeteckning Hur 
många 

hus-

kroppar 

finns på 

fastig-

heten? 

Adress/er till huskroppen Använd en rad 

per huskropp.  

Grundtyp i hus-

kroppen 

Ventilations-

typ 

Hur många 
bostäder 

finns i hus-

kroppen? 

Ligger 
några av 

bo-

städerna  

i direkt 

mark-

kontakt? 

Ange lägenhetsnummer för de 
bostäder som ligger i direkt 

markkontakt 

Är alla 
bostäder 

som 

ligger i 

direkt 

mark-
kontakt 

mätta? 

Är minst 
20% av 

de lägen-

heter 

som inte 

ligger i 
direkt 

mark-

kontakt 

mätta? 

 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Källare/garage 
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 FX 

 FT 

 FTX 
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 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Källare/garage 
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 FX 

 FT 

 FTX 
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 Nej 

 Ja 
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 Platta på mark 

 Krypgrund 

 Källare/garage 

 S 

 F 

 FX 

 FT 

 FTX 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 

 Ja 

 Nej 
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 S 

 F 

 FX 

 FT 

 FTX 

 Ja 

 Nej 
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 Nej 

 Ja 

 Nej 
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 Krypgrund 

 Källare/garage 
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 FX 

 FT 
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 Nej 
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 Nej 
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