Med fokus på radon
Har Du radon i bostaden?



Radon varken luktar eller syns



Det är ett känt faktum att radon i bostäder
är ett av våra större hälsoproblem och kan
orsaka lungcancer



Idag kan det vara svårt att sälja ett hus
utan att redovisa radonsituationen



Radon räknas inte som ett dolt fel



Radonsituationen påverkar värdet på
huset
Vi hjälper Dig att mäta, analysera och
att sanera radonproblemen.
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Företagspresentation
RadonIT finns i Falun och har framförallt Dalarna som arbetsområde. Vi är
utbildade och godkända av SSM (Statens Strålskyddsmyndighet). Vi samarbetar
med några av landets mest kända auktoriteter inom ämnesområdet radon.

Våra tjänster
Försäljning av spårfilmsdosor (konkurrenskraftiga priser)
Spårning och analys av radonkällor – var finns problemen?
Förslag till saneringsåtgärder baserade på vår analys
Underlag för ansökan om radonbidrag
Har ingen tidigare radonmätning gjorts i huset föreslår vi som
regel att husägaren gör en inledande långtidsmätning med
s k spårfilmsdosor. Dosorna placeras ut på det eller de våningsplan där det finns boendeutrymmen. Under minst två
månader skall dosorna därefter samla information. Detta är
ett villkor för att ett korrekt årsmedelvärde skall kunna
räknas fram. Ett framräknat årsmedelvärde är samtidigt ett
villkor för att husägaren skall kunna söka radonbidrag. Efter
mätperiodens slut skickas dosorna till analyslaboratoriet
Gammadata AB i Uppsala för undersökning. Analysen av
mätningen återrapporteras och vi går tillsammans med
husägaren igenom resultatet. Observera att mätningen måste
ske under den s k ”eldningsperioden”, d v s från 1 oktober till
30 april.
Inför en husförsäljning finns det ibland inte tid för en långtidsmätning. Istället
genomför man en s k ”vägledande korttidsmätning” om både säljare och köpare accepterar detta. Något årsmedelvärde kan inte fastställas med denna
metod, men ofta ger det fullt tillräcklig information för att köparen ska kunna
fatta beslut.
Om man efter mätning konstaterar att radonhalten i huset ligger över gällande
riktvärde (200 Bq/m3) måste källan/källorna till problemen analyseras. Vad
beror det på? För att konstatera detta krävs speciella mätinstrument som vi
använder oss av. Efter analys lämnar vi alltid ett skriftligt åtgärdsförslag.
När orsaken/orsakerna till problemen fastställts kan det vara aktuellt att söka
radonbidrag för att genomföra åtgärderna. Länsstyrelsen kräver alltid ett
skriftligt utlåtande från en radonkonsult för att bevilja bidrag. Vi bistår husägaren
med att ta fram korrekta handlingar. Observera att inga saneringsåtgärder får
påbörjas innan ansökan om bidrag har inlämnats till Länsstyrelsen.
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Ibland räcker det med ganska enkla saneringsåtgärder för att komma till rätta
med problemen. Det kan handla om sprickor i husets konstruktion eller otätheter
i rördragningar och genomföringar. Det kan också handla om lite mer avancerade åtgärder som exempelvis att förbättra husets ventilation eller att installera
apparatur som ”vädrar bort” radongasen innan den kommer in i byggnaden. En
del av dessa åtgärder utför RadonIT om så önskas, i andra fall samarbetar vi
med ett antal byggnads- och ventilationsföretag i regionen.
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Typ av tjänst
Radonanalys samt skriftlig rapport med förslag, villa *)
Bil- samt restidsersättning, per mil (utanför centrala Falun)
Långtidsmätning, grundpaket med två dosor
Korttidsmätning, grundpaket med två dosor
Extra dosor, per styck

Kronor
2600
50
500
600
200

*) Om Du senare blir beviljad radonbidrag lämnar Länsstyrelsen bidrag med 50 % på detta belopp!

Samtliga priser är angivna inklusive gällande mervärdesskatt.

Övrigt
Vi samarbetar med länets kommuner när det gäller att komma till rätta med
radonproblemen. Detta innebär i praktiken att analysresultaten från spårfilmsmätningen i fastigheten alltid rapporteras in till respektive kommuns Miljökontor.
Där samlas alla mätningar och bildar tillsammans ett bra underlag för kommunens överblick över radonsituationen.

Mer information
Kontakta Ulf Arvidsson på RadonIT för en diskussion om Din radonsituation.
RadonIT
Strandvägen 65, 791 43 Falun
070-695 47 29
info@radonit.se
www.radonit.se
Godkänd av Statens Strålskyddsmyndighet

