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SID 1 /2  Byggnads- och tillståndsnämnden  

Rapportering av radonmätningar 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga rapportering av radonmätningar i enlighet med 26 kap. 1§ Miljöbalken (1998:808, 26 kap. 1§). Staden 
kommer att spara dina uppgifter så länge ärendet är aktuellt. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd  

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Belägenhetsadress(er) 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress

Antal lägenheter totalt i byggnaden Antal lägenheter med direkt markkontakt* Antal våningar i byggnaden 

*med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.

Uppgifter om mätningen 

Ytterligare åtgärder 

Är minst 20% av alla lägenheter mätta? 

☐ Ja ☐ Nej 

Är alla lägenheter med direkt markkontakt mätta? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Finns ej

Är minst en lägenhet per våningsplan mät? 

☐ Ja ☐ Nej

Kommer åtgärder att vidtas för att sänka radonhalterna? 

☐ Ja ☐ Nej 
Om ja, vilka åtgärder kommer att vidtas och när är planerat slutdatum för åtgärder? 

Fakturamottagare 
Namn Organisationsnummer-/personnummer 

Faktureringsadress (c/o, gatuadress) Fakturareferens 

Postnummer och ort 

http://sundbyberg.se/dataskydd
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Övriga kommentarer 
  

Tänk på att  
• Lämna in en blankett per huskropp. 
• Till denna blankett ska radonprotokollen bifogas. 
• En kontrollmätning ska ske nästkommande mätperiod efter att åtgärd vidtagits. 

Övriga upplysningar 
I vissa fall tas en avgift ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Taxan finns tillgänglig på kommunens 
webbplats. 

 
Blanketten skickas till 
MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se  

Eller 

Sundbybergs stad 
Miljö- och bygglovsenheten 
172 92 Sundbyberg 

 
Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 66 00 

MiljoOchHalsoskydd@sundbyberg.se  
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