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Rutin för radon 
 
Rutinbeskrivning för radonmätning 
Riktvärdet är 200 Bq/m3 och radon är luktfritt, genomskinligt och inte akuttoxiskt utan ger 
lungcancer, så man måste mäta för att veta om man ligger över riktvärdet.  
 
Med anledning av att det, i speciellt Tomelilla och Simrishamns kommuner, finns bergrund 
innehållande alunskiffer rekommenderas alla fastighetsägare att mäta radon i sin bostad. 
 
Vi rekommenderar långtidsmätning med spårfilmsdosor, då det kan ge ett årsmedelvärde 
som även kan vara bidragsgrundande, se mer på www.radonguiden.se. Miljöförbundet kan 
tillhandahålla en lista över radonkonsulter, se under Hälsoskyddsmappen.  
 
Långtidsmätning kan beställas via oss och vi skickar då en beställning via e-post till 
Radonanalys GJAB (eftersom de lämnar kopia till miljöförbundet). Det kostar 600 kronor för 
2 spårfilmsdetektorer. Fler dosor kan behövas om huset har bostadsrum på fler än 2 våningar. 
Givetvis får fastighetsägaren välja att ordna sin mätning på annat sätt. Exempel på hur e-
posten till radonanalys@telia.com ser ut finns i den röda pärmen märkt ”Radonmätare” som 
står i expeditionens rum. 
 
En kopia på resultat från radonmätningar skickas till oss och de diarieförs i Castor och sätts 
därefter kommunvis och fastighetsindelat i pärmar som hälsoskyddsgruppen har hand om. 

 
Rutinbeskrivning för information 
Kommuninvånare kan vara intresserade om hur radonförhållandena verkar vara i olika 
områden. De kan då ges information om resultat från tidigare mätningar i området genom 
sökning i Castor eller en kartbild. Kartor med högriskområden finns för kommunerna och de 
finns även inscannade på Gemensam (V:), YOMF, 4 HÄLSOSKYDD, Information och 
Projekt, Radon. OBS, dock har det visat sig att många bostäder även i lågriskområden har 
förhöjda radonvärden. Därav rekommenderas mätning även i dessa områden. 
 
Frågor om olika åtgärder mot radon kan förekomma och vi ger inga direkta svar utan hänvisar 
till saneringsföretag. Dock kan vi svara lite generellt om olika alternativ och som stöd för det 
finns ”Radon-frågor och svar” på Gemensam (V:), YOMF, 4 HÄLSOSKYDD, Information 
och Projekt, Radon. 
 
Informationsmaterial i form av broschyrer från Boverket kan skickas och 
www.radonguiden.se rekommenderas. 
 
Ansvar 
Hälsoskyddsgruppen ansvarar för att uppdatera rutinen.  
 
Lagrum 
Strålskyddsförordningen (2018:506) 
Strålsäkerhetsmyndighetens – Mätning av radon i bostäder – en metodbeskrivning. 

mailto:radonanalys@telia.com
http://www.radonguiden.se/

	Rutinbeskrivning för radonmätning
	Rutinbeskrivning för information
	Hälsoskyddsgruppen ansvarar för att uppdatera rutinen.

