
Radonexponering 
är näst efter tobak den 
vanligaste orsaken till 
lungcancer i Sverige.

I Sverige är gränsvärdet för radon i bostäder 200 Bq/m3.
Det finns goda skäl till det.

Mät radonhalten 
i din bostad nu!

S A M H Ä L L S I N F O R M A T I O N
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Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) räknar 
med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas 
av radon i svenska bostäder. En som bor i en 
fastighet med hög radonhalt löper större risk 
för att drabbas.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i 
inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter 
luft (Bq/m3). Om halten överstiger 200 Bq/m3 
betraktas det som en olägenhet för männ-
iskors hälsa. Ett av Sveriges miljömål är att 

radonhalten i bostäder ska vara högst  
200 Bq/m3 senast år 2020. Det är ett av skä-
len till att vi på Miljösamverkan östra Skara-
borg nu initierar en kampanj.

Ur ett hälsoperspektiv är det givetvis bäst att 
ha så låg halt radon inomhus som möjligt. 

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att 
radonhalten i bostaden är under riktvärdet.
Därför bör du mäta radonhalten i din bostad.

FÖR MER INFORMATION:  Kundtjänst 0500-49 36 30  •  www.miljoskaraborg.se/radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det 
radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.  

Den hörs inte, syns inte och luktar inte.  

Mät radonhalten
 i din bostad nu!

Radon hörs inte, syns 
inte och luktar inte

En mätning gör du genom en beställning hos någon 
av de två konsulter som deltar i kampanjen. De skickar 
dig då radondosor (se bild) som du placerar i din bo-
stad. För att få ett tillförlitligt resultat av en radonmät-
ning bör denna göras under minst två månader, gärna 
längre, under perioden 1 oktober–30 april. 

När du haft dosorna utplacerade tillräckligt länge skickar du tillbaka dem  
till den konsult du beställt din mätning ifrån. Därefter analyserar de och 
skickar resultatet till dig. De skickar även en kopia av resultatet till  
Miljösamverkan östra Skaraborg vilket gör att uppgifterna kommer att om-
fattas av personuppgiftslagen*. Dina uppgifter kan komma att bli offentliga.

SAMARBETE MELLAN KOMMUNERNA FALKÖPING,  HJO,  KARLSBORG,  SKÖVDE OCH TIBRO

* PUL Behandling av personuppgifter, information enligt 24 och 25 § personuppgiftslagen (1998:204) Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgifts- 
ansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som har att behandlas digitalt av Miljösamverkan östra Skaraborg för att ärendet ska  
kunna handläggas samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som rör dig  
som behandlas digitalt. Ansökan om detta ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Miljösamverkan är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. 

» SÅ HÄR GÅR DET TILL:

MÄT MI NST

M Å N A D E R
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Radonmätning  
till kampanjpris!
Under perioden 1 oktober 2017 till 28 februari 
2018 erbjuder Radonova och Eurofins Radon 
Testing Sweden AB radonmätning till kampanj-
pris. Beställ via länk på vår webbplats för att 
ta del av erbjudandet: www.miljoskaraborg.se

240 kr
Eurofins Radon  

Testing Sweden AB
2 st dosor

(120 kr för extra dosa)
Tel: 010- 490 84 80

295 kr
Radonova
2 st dosor

(135 kr för extra dosa)
Tel: 018-56 88 00 
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