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Bekräftelse på godkända radongashalter
Fastighetsägare

Brf Brevduvan

Organisationsnummer

716420-4831

Fastighetsbeteckning

Logfyrkanten 2

Tillsynsområde

Radontillsyn enligt strålskyddslagen

Bakgrund
Enligt Strålskyddslagen (2018:396) ska fastighetsägare optimera strålskyddet i bostäder
och lokaler som allmänheten har tillträde genom att vidta åtgärder så att radonhalten
hålls så låg som det är möjligt och rimligt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kontrollerar att fastighetsägare kontinuerligt undersöker radongashalterna i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till och att fastighetsägare vidtar åtgärder om referensnivån på 200 Bq/m³ luft inomhus överskrids.
Den 7 juli 2020 mottog miljö- och byggnadsförvaltningen de radonmätningar som genomförts i bostäder på er fastighet Logfyrkanten 2 i Solna. Miljö- och byggnadsförvaltningen konstaterar efter granskning av redovisade årsmedelvärden att referensnivån innehålls.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör utifrån er redovisning bedömningen att krav på
radonsänkande åtgärder inte kommer att ställas i tillsynsärendet eftersom mätresultat visar att referensnivån innehålls.
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Tänk på att mäta om radon i bostäderna
Radonhalten är föränderlig och påverkas till exempel av ventilation, boendevanor och av
att förhållanden i mark och byggnad förändras över tid. Radon behöver därför mätas vart
tionde år enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Nya mätningar bör också alltid utföras efter
omfattande renoveringar, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen
kan tränga in från marken. Med omfattande renoveringar menar Strålsäkerhetsmyndigheten renoveringsåtgärder som berör värme, ventilation och vatten eller som har föranlett
håltagning i bottenplattan och som kan påverka radonhalten.
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Information om tillsynsavgift
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för radontillsyn. Tillsynsavgiften bestäms årligen av kommunfullmäktige och tas ut för nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den arbetstid som har varit nödvändigt för tillsynen, till exempel
telefonsamtal och epost, granskning av radonmätningar och fastighetsuppgifter, skrivelser och beslut samt eventuella påminnelser och förelägganden. Avgiften per timme är
1 260 kr (2019), 1310 kr (2020).
Ett separat beslut angående tillsynsavgift kommer att skickas ut.
Med vänlig hälsning

Stina Jurell
Miljöinspektör

