
OBS! Tänk på att spara numret på dosorna 

Mätadress

Mätansvarig Namnförtydligande (texta)

Bostadstyp Typ av grund

Flerbostadshus

Villa/Enfamiljshus

Radhus

Fritidshus

Parhus

Källare

Platta på mark

Kryp-/Torpargrund

Plintar

Suterränghus

Ventilationssystem Hushållsvatten

S-Självdrag

F-Mekanisk frånluft

FT-Mekanisk till- och frånluft

FTX- Med värmeåtervinning

Kommunalt vatten

Borrad brunn

Grävd Brunn

Byggnadsmtrl

Finns ski�erbaserad 
gasbetong(blåbetong) 
som byggnadsmtrl i 
huset?

Ja Nej Vet ej

Övrig information

t.ex sovrum, vardagsrum, gillestuga etc.

Byggår Tilläggsisolering, ny ventilation 
eller ombyggnation år

Antal våningsplan med inredda rum i bostaden 
(Gillestuga i källare räknas som inrett rum)

Antal

Dosnummer Rumstext Våningsplan*

*0 = Källare/Suterräng 
 1 = Markplan o.s.v.

Startdatum Stoppdatum

Härmed intygas att dosorna utplacerats enligt erhållna instruktioner och att instruktionerna
 för mätningen följts. OBS! Enligt Boverkets anvisningar krävs den boendes underskrift.

Mätinstruktion på          blankettens baksida

Adress dit Euro�ns ska sända mätresultatet om annan än mätadressen

Certifierat 
miljölednings-

system

Ackrediterad
mätmetod

För snabbare och bättre service använd gärna vår webb istället radon.euro�ns.se

*Dessa fält påverkar inte mätningen, vid osäkerhet kan man lämna blankt

Gatuadress Mobil

Postnummer Ort

VÄNLIGEN TEXTA

Namn Telefon

E-post

Lägenhet

Fast. beteckning

Glöm inte start och 
stoppdatum! 

Vi behöver veta det när ni kontaktar oss! 

* * * *
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Namn

Gatuadress

Postnummer Ort
010-490 84 80



GÖR SÅ HÄR LÅNGTIDSMÄTNING AV RADON

1

4

2

5

6

7

3

Klipp upp aluminiumpåsen i ena kortänden och ta ut mätdosorna. Nu börjar 
mätningen. Skriv upp dagens startdatum på mätprotokollet, eller använd er gärna utav 
vår hemsida. Spara påse och protokoll. De behövs när du skickar tillbaka mätdosorna.

Häng mätdosorna i ett snöre eller lägg dem minst 1,5 meter från närmaste värmekälla, 
fönster, ytterdörr, till- eller frånluftsdon och minst 25 cm från vägg, golv och tak.

Mät alltid med minst två mätdosor som du placerar i två olika rum. Det ena rummet ska helst
vara ett sovrum och det andra ett rum du ofta vistas i.

Samla in dosorna efter minst 60 dygn. Nu är mätningen klar. Lägg tillbaka 
mätdosor och ifyllt mätprotokoll (glöm inte skriva under) i aluminiumpåsen. 
Saknas påsen kan du använda vanlig aluminiumfolie. Förslut ordentligt.

Skicka omedelbart i dosorna till: Euro�ns, Box 63, 971 03 LULEÅ.  Så snart vi är klara 
kommer du att få analysresultatet. Det visar uppmätt radonhalt i de rum där dosorna 
varit placerade samt årsmedelvärde för bostaden.

Mätdosorna du fått innehåller varsin spårfilm som mäter radongas. 
Därför förvaras mätdosorna i en lufttät aluminiumpåse som inte får 
öppnas förrän mätningen börjar.

Alfapartiklar som bildas när radon sönderfaller orsakar spår i filmen. 
Antalet spår är ett mått på radonhalten i det rum där en mätdosa 
varit placerad. Under mätningen           kommer radon in i dosorna via en 
smal luftspalt. Öppna aldrig själva plastdosan, den är laddad och 
klar.

Felaktigt eller bristfälligt ifyllt mätprotokoll kan innebära 
att årsmedelvärde inte kommer att anges.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med PUL, personupp-
giftslagen. Euro�ns betraktar ett ifyllt mätprotokoll som 
samtyckande till att personuppgifterna dataregistreras. Dina 
uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte än vår egen 
datahantering.

Mätsäsongen för radon pågår 1 oktober–30 april. Spårfilmerna har 
begränsad hållbarhet och mätningen bör därför påbörjas så snart 
du fått mätdosorna. Dosorna kan inte sparas för att användas nästa 
mätsäsong.

Kontakta oss på info.radon@euro�ns.se  om du har frågor.
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Om din bostad har flera plan med boutrymmen måste minst en dosa placeras på 
varje plan. Mätning ska inte göras i våtrum, klädkammare eller förråd. Inrett rum i källare 
som gillestuga eller sovrum ska alltid mätas1

2

2

Under mätperioden bor du som vanligt hemma. Ventilationssystem ska vara igång 
och du kan vädra som du brukar. Till- och frånluftsdon får inte vara stängda. 
Låt mätdosorna ligga still under mätperioden.

Gammelstadsvägen 5 
972 41 LULEÅ

När ni kontaktar oss 

se till att ha nummer

på dosorna nära till 

hands.

Tänk på!
Vill du fylla i protokollet på webben 

istället? Gå till radon.euro�ns.se, 

klicka på ”Logga in” och följ 

instruktionerna. Fyll i startdatum 

direkt. Annars är det lätt att glömma.

010-490 84 80


