
Samhällsförvaltningen 

Mätplan – radonmätning i flerbostadshus 
Ifylld mätplan skickas till Samhällsförvaltningen tillsammans med mätresultat 
genom e-tjänsten.  

Samtliga fastigheter redovisas (använd flera blanketter om det behövs). 

*S = Självdrag, F =Mekanisk frånluft, FT = Mekanisk från- och tilluft

**Direkt markkontakt = med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme.

Fastighetsbeteckning Gatuadress 
(var god redovisa varje 
byggnad för sig) 

Byggnadsår Typ av 
ventilation 

Blåbetong i huset? Antal bostäder Antal 
bebodda 
våningsplan 

Antal 
lägenheter 
som mäts S F FT Ja Nej Vet 

ej 
Totalt Varav i 

markplan
** 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
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