
       OBS! 2 sidor - var god vänd  

 
Fastighetsuppgifter 

 

Ärendenummer:__________       

Se först till att du följt instruktionerna i uppmaningen och Radonvägledningen. Fyll därefter i denna blankett med fastighetsuppgifter och skicka den 
tillsammans med kopior på mätrapporterna till miljöförvaltningen. Denna blankett finns också digitalt på tillstand.stockholm.se/radon. Redovisade 
mätresultat kommer att föras in i vårt radonregister och därefter synas i vår e-tjänst sök radonmätning på webbplatsen tillstand.stockholm.se/radon.   

Skicka till:  

Miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskydd, Box 8136, 104 20  Stockholm.  

Blanketten och rapporterna kan även scannas och skickas med e-post till: radon.miljoforvaltningen@stockholm.se    

Fastighetsägare, namn   

Organisationsnummer  

Postadress till fastighetsägare (enligt Bolagsverket)  

Postnummer  

Ort  

Fakturaadress  
 
 
 
 
 

Kontaktperson  

E-post  

Telefon (inkl. riktnummer) / Telefon mobil  

Antal mätprotokoll som bifogas  

Övrig information (t.ex. antal huskroppar, lägenhetsnummer på 

bostäder i direkt markkontakt) 
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Fyll i fastighetens namn med tillhörande gatuadress/er på raderna nedan 

Använd en rad per huskropp 

Antal befintliga bostäder Granskning av mätresultat 

Totalt i hela 
huskroppen 

I direkt 
markkontakt, utan 

underliggande 
källare eller i 
suterräng* 

Är alla bostäder med direkt 
markkontakt mätta? 

Är minst 20 % av övriga 
bostäder mätta? 

Ja Nej Finns ej Ja Nej 

*med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme samt bostäder som ligger i suterräng och är i direkt markkontakt via

ytterfasaden.

________________________________________________________________________ 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss 

blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom 
vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på  start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen/ . Där beskriver vi dina 

rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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