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Kommunernas synpunkter på arbetet med radon.
En sammanställning av svar på 1992 års radonenkät.

Under 1992 sändes en enkät till Sveriges kommuner ut med frågor om hur arbetet mot radon
bedrivs, och resultatet av arbetet. Bakom enkäten stod Statens strålskyddsinstitut i samverkan
med Socialstyrelsen, Boverket, Arbetarskydsstyrelsen och Svenska kommunförbundet.

I enkäten frågades bland annat orn antalet bostäder i vilka radondotterhalten kontrollerats, hal-
tema i bostäderna, och i hur många bostäder åtgärder vidtagits. Frågor ställdes även om radon
i samband med planläggning och nybyggnad. Kommunerna ombads att lämna synpunkter på
erfarenheter av radonarbetet såväl i enskilda frågor som generellt.

I denna rapport har kommunemas synpunkter sammanställts. I en kopia av enkäten med ifyllda
svar redovisa? resultatet av enkäten (bilaga 1).

Enkäten bildar ett av underlagen till en lägesrapport om arbetet mot radon som i maj 1993
överlämnades till regeringen. Denna lägesrapport har namnet Radon 1993 (SSI-rapport
93-10).

I föreliggande rapport har vi valt att redovisa kommunemas svar och synpunkter utan kom-
mentarer. Sådana ges i lägesrapporten. Förfaringssättet har gjort det möjligt att mer utförligt
redovisa kommunemas åsikter än om de bakats in i lägesrapporten.

I Sverige finns 286 kommuner. Av dessa har 271 svarat på den del av enkäten som riktat sig
till de kommunala myndigheter som handlägger frågor enligt hälsoskyddslagen, och 250 på frå-
gor till de 'om handlägger frågor enligt PBL och Nybyggnadsregler. Ett par kommuner har
uppgett / le inte haft resurser att svara på enkäten.

Totalt <' i: åller enkäten 21 frågor. Utöver svar på själva frågorna har kommunerna ofta i an-
slutni y ;1 dessa lämnat synpunkter på eget arbete och de centrala myndighetemas. I fråga
numi i i 9, 20 och 21 ombeds kommunerna att särskilt ge synpunkter på sin egen verksam-
het r.e s varning, mätning, skyddsåtgärder, information och kostnader samt på de centrala
myn ii > ;ternas verksamhet. Frågor 8 och 9 riktar sig till de kommunala myndigheter som
han-il J-ier ärenden enligt hälsostyddslagen. Frågor 20 och 21 till de som handlägger ärenden
enl;; VBL och Nybyggnadsregler.

Vid aningen av rapporten kan det vara bra att hålla i minnet att radonförhållandena skiljer sig
ston nellan olika kommuner i landet. Många kommuner har inga egentliga problem med mar-
krad- .i, i många andra är problemen stora. I nästan hela Skåne och i Norrland är problemen
med : arkradon från byggnadsmaterial (blåbetong) små, medan detta i Mellansverige, särskilt
Stoci holmsområdet, är ett stoit problem. Skillnaden i hur kommunerna upplever sin egen si-
tuation speglar sig i svaren. Detta även vad gäller synpunkter på de centrala myndigheternas
verksamhet.

Flera kommuner efterlyser mer konkret information om åtgärder mot och mätningar av radon
och radondotterhalter. Under 1992 utkom Radonboken (Byggforskningsrådet T5:1992) som
främst handlar om åtgärder, och Att mäta radon (SSI). Flera kommuner hade besvarat enkäten
innan dessa skrifter fanns tillgängliga eller innan de tagit del av dem.



Vi på SSIs Huvudenhet för allmän tillsyn som haft ansvar för enkäten riktar ett stort tack till
alla medverkande kommuner och personer. Det har varit trevligt att samarbeta med er. Med de
flesta av er har vi haft upprepade kontakter, alltid lika positiva. Vi har fatt många värdefulla
synpunkter, och när ni ställt frågor hoppas vi att vi gett er användbara svar. Många av er har
till enkäterna bifogat radonplaner, kommunalt informationsmaterial och protokoll med mera
som används vid besiktningar av bostäder och inför bygglov. Till de som har ställt frågor tand-
läggning av radon har vi ofta kunnat vidarebefordra denna typ av material. Ert engagemang har
inneburit en stor insats i arbetet med att minska de hälsorisker som radon innebär för alla de
som bor i Sverige.

Gustav Åkerblom Magdalena Hellström Ann Charlottte Åkerblom



Fråga 1. Antal bostäder respektive övriga hus som radonmätningar utförts i se-
dan 1979. Ange totalt antal mätta hus samt hur många som haft >200 resp >400
Bq/m\

Inga svar är aktuella för att tas upp i kommentarrapporten.

Fråga 2. Uppföljning av spårningsmätning. Kontrollerar kommunen att åtgärder
vidtas om årsmedelvärdet i bostäderna är högre än 200 Bq/m3?

Fyrtionio Miljö- och hälsoskyddsnämnder har lämnat synpunkter på fråga två.

Arvidsjaur, Avesta, Borlänge, Bromölla, Danderyd, Emmaboda, Eslöv, Finspång, Ha-
ninge, Helsingborg, Hultsfred, Kalmar, Kil, Kungsbacka, Kävlinge, Köping, Lerum,
Lund, Lysekil, Mark, Motala, Munkedal, Mölndal, Nora, Nybro, Orust, Oxelösund, Par-
tilie, Skinnskatteberg, Sollefteå, Sorsele, Staffanstorp, Stockholm, Söderhamn, Sölves-
borg, Tingsryd, Tjörn, Täby, Umeå, Upplands Väsby, Vadstena, Vaxholm, Vindeln,
Vårgårda, Västervik, Österåker.

Nybro kommun följer alltid upp de fall av höga radonhalter man spårat med besök och ger för-
slag till åtgärder. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Kil gjorde våren 1992, då enkäten besvara-
des, en uppföljning och kontroll av de bostäder som vid en tidigare mätning haft förhöjda halter
av radon. I de fall bostäderna ännu låg över gränsvärdet skulle eventuellt krav på åtgärder
ställas.

Haninge gjorde 1991 en samlad mätning av kommunens lokaler, och ställde då krav på åtgär-
der där det behövdes. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i kommunen ställer alltid krav på att of-
fentliga lokaler åtgärdas.

I de fall förhöjda radonhalter uppmätts i hus ägda av fastighetsbolag har Haninge och Sorsele
också ställt krav på åtgärder. När enskilda fastighetsägare ligger över gränsvärdet rekommen-
derar Haninge att åtgärder vidtas. På liknande sätt informerar och rekommenderar tlertalet av
de kommuner som lämnat kommentarer till frågan fastighetsägare med höga radonhalter att
vidta åtgärder. Arvidsjaur: "Husägarna rekommenderas ta kontakt med en ventilationsfirma när
det inte är frågan om markradon." Lerum gör ingen övrig uppföljning, men är av uppfattningen
att "minst 90% av de med >200 Bq/m3 gör någon åtgärd. Bidraget är här mycket viktigt!"

Det som återgetts ovan gäller de fall som inte klassats som sanitär olägenhet.

Tjörn följer upp spårningsmätningar bara hos de egnahemsägare som sökt radonbidrag.
I samband med att gränsvärdet för befintliga byggnader sänktes från 400 Bq/mJ till 200 Bq/m3

riktade många kommuner särskilda insatser med råd och upplysningar till de fastighetsägare
som nu kom att hamna över gränsvärdet.



Fråga 3. Åtgärdade hus. Antal hus som åtgärdats sedan 1979? Andel av de åt-
gärdade bostäderna som efter åtgärd hade radondotterhalter under 70 Bq/m3

respektive 200 Bq/m3 ?

Sex Miljö- och Hälsoskyddsnämnder har lämnat synpunkter på fråga tre.

Boden, Eskilstuna, Fagersta, Kil, Lund, Nyköping.

Kil uppskattar antalet åtgärdade hus, men framhåller att det är svårt att ange eftersom många
fastighetsägare gjort ommätningar på eget initiativ utan att MHK fått veta det. I Lysekil har i
många fall mer än en åtgärd fått vidtas för att reducera halterna. Nyköping: "Eftersom gamla
gränsvärdet gällde då åtgärderna vidtogs har vi inte drivit kravet till en sänkning under 200
Bq/m3 utan endast påpekat att vi tyckt att åtgärderna varit otillräckliga."

Fråga 4. För att stimulera till åtgärder kan egnahemsägare få bidrag. Vilken är
kommunens erfarenhet av bidraget?

Sjutton Miljö- och hälsoskyddsnämnder har lämnat synpunkter på fråga fyra.

Alvesta, Boden, Eir.maboda, Fagersta, Falkenberg, Haninge, Kalmar, Ockelbo, Salem,
Sandviken, Solna, Sorsele. Svedala, Vadstena, Vaxholm, Vindeln, Östersund.

Kommunernas erfarenhet av radonbidraget skiljer sig vitt. Vindeln erfar att det är väldigt bra
med bidrag, för det gör att "folk känner att det inte blir så dyrt. Många har redan tidigare hört
sig för om åtgärder och blir mer positivt inställda när kostnaderna reduceras." Emmaboda me-
nar att bidraget behövs, och Sandviken säger: "Folk frågar ofta först om de kan fa bidrag för
sina eventuella åtgärder". Östersund anser att bidraget är bra, men att ett högre maximalt värde
än 15 000:- vore önskvärt. Fagersta påpekar att en första åtgärd ibland inte är tillräcklig, och
att det därför kan vara "snårigt för fastighetsägarna att i förväg beräkna kostnaderna för
saneringen".

Kalmar anser att radonbidragets effekt är mycket liten: "När åtgärder gjorts har dessa varit bil-
liga och inte berättigat till bidrag. I de flesta fall behövs ytterligare åtgärder, svårt att motivera
till kostsamma åtgärder även om bidrag finns." Enligt Boden har bidraget i stort sett ingen
effekt.

Fråga 5. Hur bedriver kommunen spåming och mätning av radon? Systematis-
ka mätningar på kommunens initiativ, mätning efter anmälan om den anses
befogad, ingen spårnings- eller mätverksamhet eller spårnings- och mätverk-
samheten är avslutad från kommunens sida?

Fyrtiosex Miljö- och hälsoskyddsnämnder har lämnat synpunkter på fråga fem.

Arvidsjaur, Båstad, Eksjö, Emmaboda, Enköping, Gotland, Halmstad, Haninge, Hel-
singborg, Hässleholm, Järfälla, Karlshamn, Kristianstad, Ljusdal, Motala, Munkedal,
Nora, Nordanstig, Olofström, Orust, Partilie, Rättvik, Skellefteå, Skinnskatteberg,



Sollefteå, Sorsele, Staflanstorp, Stockholm, Strömsund, Svedala, Trelleborg, Upplands
Väsby, Uppsala, Vadstena, Vansbro, Varberg, Vaxholm, Vetlanda, Vindeln, Åre, Åsde,
Åtvidaberg, Ödeshög, Örnsköldsvik, Östhammar.

De kommuner som kommenterat fråga fem har olika metoder för att spåra och mäta radon.
Vissa, som Ljusdal, Sorsele och Varberg, arbetar systematiskt i områden med hus byggda av
blå/grå lättbetong eller där markradonhalten är hög, annars etter anmälan. Östhammar mäter
alltid radonhalten i skolor och daghem.

Rättvik har planerat översiktliga spåmingar, men radon har inte bedömts som ett stort problem
i kommunen, utan har fatt stå tillbaka för annat överhängande arbete.

Några av de kommuner som mäter efter förfrågan gör det utan prövning (Vetlanda, Ödeshög,
Örnsköldsvik). Andra tar antingen alltid betalt för mätningen (Motala) eller med självkostnads-
pris om huset inte ligger i något område med risk för radon (Järfälla).
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden kan också välja att inte utföra mätningar själv, utan istället
hänvisa till konsulter. Så gör Haninge i avvaktan på att man ska börja arbeta systematiskt efter
en radonplan.

Fråga 6. Hur bedriver kommunen spårning och mätning av radon? Systematis-
ka mätningar på kommunens initiativ, mätning efter anmälan om den anses be-
fogad, ingen spårnings- eller [nätverksamhet eller spåmings- och mätverksam-
heten är avslutad från kommunens sida?

Fyrtiotvå Miljö- och hälsoskyddsnämnder har lämnat synpunkter på fråga sex.

Alvesta, Arvidsjaur, Bengtsfors, Berg, Boden, Borås, Båstad, Danderyd, Falun, Flen,
Halmstad, Härjedalen, Härnösand, Järfälla, Kalmar, Kil, Kungsbacka, Kävlinge, Lud-
vika, Lund, Mark, Motala, Nacka, Nybro, Nyköping, Orust, Sigtuna, Sorsele, Sotenäs,
Sundsvall, Umeå, Uppsala, Vadstena, Varberg, Vaxholm, Vetlanda, Vindeln, Väners-
borg, Västervik, Ystad, Östra Göinge.

Av kommentarerna framgår att fler kommuner tycks ha för avsikt att ta fram en plan för arbe-
tet mot radon än antalet kommuner som i enkäten svarat att de har en sådan plan. Kommuner-
na kan också ha gjort undersökningar som visar att man ligger i ett icke-risk-område (Båstad),
och därför inte har någon plan.

Fråga 7. Tar kommunen betalt för radonmätningar och kontroller?

Trettioen Miljö- och hälsoskyddsnämnder har lämnat synpunkter på fråga sju.

Alvesta, Aneby, Boden, Bollnäs, Eskilstuna, Fagersta, Gislaved, Gnesta, Håbo, Hörby,
Järfälla, Lerum, Linköping, Lund, Lycksele, Markaryd, Mellerud, Rättvik, Salem, Ska-
ra, Sundsvall, Svedala, Säflle, Söderhamn, Trelleborg, Trollhättan, Täby, Västervik,
Älmhult, Örkelljunga, Österåker.



På frågan om kommunen tar betalt tor radonmätningar och kontroller har många Miljö- och
Hälsoskyddsnämnder svarat både ibland och aldrig. I kommentarer till svaren förklaras detta
med att kommunerna ofta gör en bedömning av om mätningen är befogad. Ligger fastigheten i
ett riskområde, eller är den byggd av lättbetong? Om så inte är fallet kan hela eller en del av
kostnaden tas ut av fastighetsägaren. Om mätningen ändå visar att radonhalter över rekom-
menderade gränsvärden, väljer vissa kommuner att stå för mätkostnaden (Gislaved, Mellerud,
Svedala).

I andra fall där förhöjda radonhalter konstaterats och sedan åtgärdats, tar kommunen inte be-
talt för uppföljande mätningar och kontroller (Lund). Ytterligare andra kommuner gör precis
tvärtom. De debiterar fastighetsägaren kostnader för ommätningar, kontroller och ommätning-
ar (Aneby, Gnesta, Sundsvall).

Fråga 8. Allmänna erfarenheter och synpunkter på information, spåming, mät-
ning, skyddsåtgärder och kostnader för mätning i byggnader

Information: Tjugonio kommuner har lämnat synpunkter.

Arvidsjaur, Boden, Borås, Emmaboda, Fagersta, Hallstahammar, Halmstad, Hofors,
Hultsfred, Härryda, Kiruna, Kristianstad, Köping, Lerum, Linköping, Motala, Mör-
bylånga, Pajala, Ronneby, Salem, Skellefteå, Skurup, Tidaholm, Tjörn, Ulricehamn,
Umeå, Älvsbyn, Örebro, Östersund.

"Radonfrågan är viktig, men folk har inte chans att upptäcka den själva (jämför tobaksrök-
ning - upplysningskampanjer)" (Arvidsjaur). Allmänhetens kunskap och intresse varierar. När
media, TV, radio, annonser i fack- och dagspress tar upp frågan anser många kommuner att
allmänhetens intresse ökar avsevärt. Det är också viktigt att informationen är återkommande:
"För att förebygga radonproblem i bostäder krävs kontinuitet i arbetet. Stora men kortvariga
insatser glöms bort." (Hofors). Kiruna kommun menar att medvetenheten om markradon
börjar sprida sig, och att allmänheten är positivare till spåming och mätning. Osäkerheten be-
träffande skyddsåtgärder är däremot stor, och kommunen får ofta frågan "kan man överhuvud-
taget göra något mot radon och i så fall vad?".

Att informera om radonets risker är inte alltid enkelt. Borås: "Det är svårt att ge information
angående risk med radon. Det är vanligt att husägaren, hyresgästen, läraren o s v . antingen
kraftigt överdramatiserar risken eller negligerar den." Ulricehamn: "Människor blir oerhört
oroliga då höga halter uppmätts. Istället för att göra åtgärder så skjuter man undan det. Man
måste ge sig till att ge råd, och helst träffa vederbörande, ta kontakt med dem för att något ska
hända." En del kommuner, biand dem Skellefteå och Tjörn, har gått ut med direkt information
till fastighetsägare som man känt till har förhöjda halter radon.

Broschyrer används också. Miljö- och Hälsoskyddskontorets personal i Östersund lämnar i
samband med radonmätningar ut broschyren Radon i bostäder till fastighetsägare. I ärenden
där förhöjda radonvärden uppmätts, får ofta fastighetsägaren broschyren Radon och din hälsa
samt Åtgärder mot radon, förutom besök med muntlig information och viss grad av
rådgivning.



Hofors tycker att återkommande information ska ges ut ungefär en gång per år. Informationen
skulle vara kortfattad, cirka en till två A4-sidor. Sex av de kommuner som svarat på frågan
tycker att informationen fungerar bra, och har inga synpurJcter Älvsbyns kommun tycker att
informationen från SSI/Boverket är dålig om olika skyddsåtgärder och deras verkan.

Vissa kommuner, bland andra Pajala, anser ätt de har för lite utbildning om radonmätning och
skyddsåtgärder. Motala önskar att kostnadsfria träffar borde anordnas med information och an-
nat. Träffarna skulle lämpligen anordnas länsvis som ett samarbete mellan SSI och länsstyrel-
sen: "I dag räcker våra medel inte till att betala höga kursavgifter hur angelägna kurserna än
är!"

Mätning, spanning: Sextiosex kommuner har lämnat synpunkter.

Ale, Arboga, Arjeplog, Askersund, Avesta, Berg, Boden, Borgholm, Borlänge, Eskilstu-
na , Fagersta, Falköping, Gislaved, Gnosjö, Grästorp, Göteborg, Hagfors, HultsfreJ,
Hylte, Habo, Hällefors, Härjedalen, Järlilla, Kalix, Karlskoga, Karlshamn, Kumla,
Landskrona, Lidingö, Linköping, Ljusnarsberg, Luleå, Lysekil, MeUerud, Mörbylanga,
Nordanstig, Nyköping, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Sjöbo, Skellefteå, Staffans-
torp, Storfors, Storuman, Strömsund, Surahammar, Svedala, Sävsjö, Söderhamn,
Söderköping, Sölvesborg, Östhammar, Tidaholm, Tierp, Tomdilla, Umei, Vadstena.
Vaxholm, Vetlanda, Åmål, Ange, Åsde, Örebro, Örnsköldsvik, Östhammar.

Verksamheten med att spåra och mäta varierar mellan kommunerna. Alltifrån låg aktivitet, där
man endast mäter efter begäran från fastighetsägare, till aktiv och uppsökande verksamhet.
Många kommuner har mätt eller har pågående mätprojekt. Några av de kommuner som mer in-
gående har redovisat sina mätningar är Eskilstuna, Falköping, Hagfors, Tcmelilla, Vadstena.
Åmål och Ange. En del kommuner har efter mätningar konstaterat att man tillhör ett lågrisk-
område, och mäter nu bara på begäran av fastighetsägare. Andra kommuner arbetar inte meto-
diskt. Härjedalen saknar markinventering, och i Ale är antalet villor stort.

Kostnaderna för mätning och spåming kan vara en avgörande faktor, och tillgången (eller bris-
ten) på personal. Avesta kommun hade för 1993 planerat ett mätprojekt där kända flerfamiljs-
hus i blå eller grå lättbetong skulle dokumenteras, då kommunen tidigare bara har stickprovs-
mätningar därifrån: "Den mätningen (cirka 60 000 kr) ströks i budgetarbetet, vilket visar att en
plan för fortsatt långsiktigt mätarbete behövs för att understryka vikten av en stadigvarande ra-
dondokumentation." En kommun uppger man i kommunen har flera högriskområden, men per-
sonalkostnaderna för spåmingsmätning med kommunens utrustning blir för stora och tar för
lång tid. Radonfrågan har låg prioritet hos politikerna i kommunen.

Somliga kommuner bekostar samtliga radonmätningar. Avesta: "det är viktigt att kommunen
har ett helhetsperspektiv på de mätningar som görs. Så länge radonmätningar i befintlig bebyg-
gelse bekostas av kommunen innebär det att allt mätarbete sker med vår kännedom vilket un-
derlättar planering och kontakter med allmänheten". Andra kommuner anser att mätkostnaden
är så låg att fastighetsägaren själv får stå för den. Man kan också låta de som bor i lågriskom-
råden betala mätningar själva, medan kommunen bekostar mätningar i normal- och högriskom-
råden. Eventuella ommätningar efter åtgärder mot radon bekostas ofta av kommunen.



Matmetoder diskuteras också Några kommuner har köpt egna mätutrustningar, men vanligast
tycks spårfilm och koldosor vara. Att samma matobjekt kan fa olika matvärden kommenteras
av Sävsjö: "Resultatet av mätningarna varierar mellan olika mätmetoder på samma undersök-
ningsobjekt, vilket medför låg trovärdighet till slutresultatet "

Allmänhetens intresse för och kunskap om radon varierar. Strömsund: "Det har i vissa fall varit
svårt att motivera fastighetsägare att mäta radonhalten. Kostnaderna för åtgärder har ansetts
för stora." Mörbylånga: "Det finns ett klart intresse för mätning hos de som bor inom utsatta
områden. Enkla åtgärder ger resultat. Mätning kan kännas efterfrågad, men när de boende se-
dan vet att värdena är förhöjda, slår många sig till ro. Andra åter följer upp." Nyköping: "Pla-
neringen inför varje mätsäsong blir oftast mycket omfattande, och för varje år uppfattar jag det
som betydligt svårare att fa placera ut mätutrustning hos enskilda personer. Detta beror troligt-
vis på att man från början mätt hos personer som begärt att få mätning utförd, och därefter
mätt hos personer man lätt kunnat kontakta. Det som sedan återstår är personer som man säl-
lan anträffar per telefon, eller som är helt ointresserade av mätning." Söderköping. "Informa-
tion om markradon är viktig innan man erbjuder mätning i ett område. Glöms det bort är näs-
tan bara de som har blå lättbetong intresserade av mätning." Örebro: "Vid senaste spåmingen i
Örebro togs en kostnad på 100 kronor ut av fastighetsägaren. Med erbjudande om gratis mät-
ning tror jag att vi fått bättre täckning i vår spåming." Östhammar: "Arbetet har gått trögt. All-
mänhetens intresse är mycket litet. Oftast vaknar intresset i samband med försäljning av
fastigheten.''

Kommunerna tar också upp sänkningen av gränsvärdet från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3. "Då
gränsvärdet ändrades från 400Bq/m3 till 200 Bq/m3 sändes brev till alla som låg över 200
Bq/m3 med information om bidrag och hälsorisker. Mindre än 10% hörde av sig." (Hagfors).

Åtgärder: Tjugotre kommuner har lämnat synpunkter.

Ale, Aneby, Bjurholm, Boden, Karlskoga, Lycksele, Lysekil, Mölndal, Mörbylånga, Ny-
bro, Smedjebacken, Sorsele, Storuman, Sundsvall, Sölvesborg, Tibro, Tjörn, Vimmerby,
Västervik, Västerås, Åre, Åtvidaberg, Örebro.

Flera kommuner anser att ett av de största problemen är att välja rätt metod för att förebygga
eller åtgärda befintliga höga radonhalter. De poängterar det faktum att enkla åtgärder,
exempelvis förbättrad ventilation, ger resultat, men också att kunskapen om radon bör ökas
både hos byggnadsentrepenörer och fastighetsägare. (Aneby, Bjurholm, Lysekil, Mölndal,
Örebro).

När förhöjda värden uppmätts, är fastighetsägarens vilja att vidta åtgärder inte självklar. Karl-
skoga uppger att boende i radonhus är måna om att åtgärda sina hus för att få ner radonhalten.
Andra kommuner, som Nybro, Tjörn och Örebro, har erfarenhet av motsatsen: "Förvånande
många fastighetsägare som har värden över åtgärdsgränsvärdet verkar inte ta förhållandet på
allvar och göra något åt saken " (Örebro).



Markradon, radonriskkarta, planarbcte: Tio kommuner har lämnat synpunkter.

Gällivare, Höganäs, Laholm, Landskrona, Smedjebacken, Strömsund, Tjörn, Torsas ,
Örkelljunga, Östersund.

Kommuner som har upprättat radonriskkarta, dier håller på att upprätta en, använder den som
underlag för arbetet med radonfrågor. Exempel på sådana kommuner är Gällivare, Höganas,
Laholm, Tjörn, Torsås och Östersund. Östersund anser att indelningen i högriskområde med
50.000 Bq/m} som undre gräns är för grov: "Halterna kan variera mycket från område till om-
råde och även överstiga 1 000 000 Bq/mJ med varierande inomhusvärden som följd." Kommu-
nen efterlyser en ytterligare indelning, exempelvis högrisk- och extremriskområden, för att
minska osäkerheten om vilka områden man i första hand ska inrikta sitt radonspåmingsprpjekt
på. Andra kommuner, bland dem Örkelljunga, har låg förekomst av markradon och ett fatal hus
bygggda med blå eller grå lättbetong. Därmed har man inga stora problem med radon inom
kommunen.

Bygglov, kontroUmätningan Fem kommuner har lämnat synpunkter.

Lysekil, Norrköping, Skara, Svenljunga, Upplands Väsby.

I vissa kommuner mäts markradonhalten alltid före byggande. Andra kommuner kräver
radonsäkert eller radonskyddat byggande, ibland inom särskilt utsatta områden. Kommunemas
uppföljning av nybyggda hus varierar. Krav kan ställas på att radonhalten kontrolleras.

Bidrag: Åtta kommuner har lämnat synpunkter.

Dorotea, Hedemora, Kalmar, Kungsbacka, Lerum, Olofström, Uppsala, Åtvidaberg.

Fem av kommunerna anser att radonbidrag stimulerar till åtgärder mot höga radonhalter.
Dorotea: "Om bidragsmöjligheterna tas bort kommer färre villaägare med höga radondotter-
halter att åtgärda problemen." Kungsbacka menar att enkla, billiga och gör-det-sjä!v-åtgärder
mot höga radonhalter ofta vidtas, men "om åtgärdskostnaden för ett småhus är hög, vidtas ofta
ingen åtgärd". Åtvidaberg menar å sin sida att "åtgärder på grund av höga radonhalter inomhus
har vidtagits av fastighetsägare oavsett 'radonlån'".

Sanitär olägenhet: Två kommuner har lämnat synpunkter:

Bollnäs, Örebro.

Bollnäs undrar hur hårt Miljö- och Hälsoskyddsnämnden ska gå fram när det gäller krav på
åtgärder. Örebro kommun påpekar att "en stor dei av svårigheterna beträffande radon ligger i
att sanitära olägenheter inte går att förnimma", och menar vidare att handläggningen av radon-
ärenden bör specialiseras vid Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen. "Handläggaren måste ha
djup kunskap om spåming och åtgärdsmöjligheter."
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Centrala myndigheter, ansvan Åtta kommuner har lämuat synpunkter.

Haparanda, Höganäs, Hörby, Kungsör, Lysekil, Munkedal, Oxelösund, Sollefteå.

Höganös och Hörby anser att generella krav pi kommunens skyldigheter och befogenheter
saknas. Kungsör anser att sänkningen av gränsvärdet 400 Bq/m] till 200 Bq/mJ skapade ett
besvärligt läge. Flera kommuner menar att staten hdt dier ddvis bör bidra till finansieringen av
radonarbetet, och Munkedal har förstådse för att kommuner med stora radonproblem vill fa
sina kostnader täckta för mätningar med mera. Sollefteå påpekar att kommunen idag arbetar
"passivt", efter förfrågan från fastighetsägare, med radonfrågor eftersom resurserna inte räcker
till ett aktivt spåmingsarbete. Ett "öronmärkt" statsbidrag skulle emellertid göra det möjligt
menar man, och fortsätter: " Staten borde stå för de kostnader som uppkommer, eftersom det
är i statens intresse att medborgarna är så friska som möjligt. Det kostar sannolikt mindre att
förebygga lungcancrar än att försöka bota dem i landstingets regi."

Kommunala myndigheter, ansvar: Sju kommuner har lämnat synpunkter.

Arvidsjaur, Malmö, Norberg, Olofström, Salem, Töreboda, Uppsala.

Arvidsjaur undrar hur kommunen ska göra vid köp/försäljning: "Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden har nu gått in som myndighet och mätt. Ska resultaten lämnas ut dier ej?
Säljaren kanske vill hålla det 'hemligt', ska Miljö- och Hälsoskyddsnämndens resultat vara
öppet och kunna lämnas ut?"

Malmö kommun pekar också på sin dubbla roll som myndighet, som de tycker är ett problem:
"Vi erbjuder gratis radonmätning i de hus där det finns risk för radon och som ingår i den sys-
tematiska mätningen. Detta som en plikt och service gentemot allmänheten. När vi sedan fatt
resultatet från mätningen ikläder vi oss en myndighetsroll och ställer krav på åtgärder där
gränsvärdena överskrids."

Flera av kommunerna svarar att arbetet med radon är tidskrävande och kostsamt, och att Mil-
jökontoren har för små resurser för systematiskt radonarbete. Norberg har svårt att dra gräns
för kommunens ansvar. "Uppföljningsarbetet kan bli mycket tidskrävande och kostsamt." Upp-
sala har kommunens ekonomi som mått och svarar att man i framtiden måste se till att kostna-
derna för radonarbetet täcks av kunderna (kommuninvånarna): "Kommunen måste börja ta
betalt!"

Taxeringsvärde, fastighetsvärde: Fyra kommuner har lämnat synpunkter.

Kinda, Kungsbacka, Sandviken, Tjörn.

Kinda och Kungsbacka har erfarenhet av att radonmätningar ofta inte blir gjorda, av rädsla för
att försäljningspriset påverkas. Huset blir svårt att sälja eller sjunker i värde. Enligt Sandvikens
kommun avstår en del husägare från att åtgärda höga rzdonhalter till den tidpunkt då huset ska
säljas. Husägaren far då sänkt taxeringsvärde på bostaden.
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Köp och försäljning: Luleå kommun har lämnat synpunkter.

Luleå: "Vid köp och försäljning av fastigheter får den berörde själv göra mätningen (ta kontakt
med t ex MRM) "

Konsulter: Två kommuner har lämnat synpunkter.

Norberg, Strömsund.

Enligt Norbergs kommun råder det brist på entreprenörer på marknaden, både vad avser mät-
ning och skyddsåtgärder, vilket också är en orsak till att kommunerna får ta på sig en större
börda. Strömsund anser att bristen på kunniga konsulter är märkbar i dessa sammanhang.

Datalagring av uppgifter: Falkenbergs kommun har lämnat synpunkter.

Vid genomgång av radonenkäten har det i vårt fall visat klara brister i kunskapen om vad som
gjordes i början av 1980-talet. Ett problem är att vi för närvarande saknar möjlighet till ADB-
behandling av uppgifter och resultat, vilket gör att eventuella genomgångar och uppföljningar
inte hinns med.

Enkäten Karlsborgs kommun har lämnat synpunkter.

Angående radonenkät: under årens lopp har vi svarat på ett antal enkäter i regi av socialstyrel-
sen med flera myndigheter. Radon är ett litet problem i Karlsborg med låg markavgång. Av re-
sursskäl kan vi inte besvara alla frågor - vi saknar personal.

Fråga 9. Synpunkter på de centrala myndigheternas föreskrifter, information
och service. Vad kan göras bättre?

Myndigheternas information: Sextiotvå kommuner har lämnat synpunkter:

Aneby, Arboga,Bengtsfors, Bjuv, Bollnäs, Borås, Båstad, Falun, Gislaved, Grästorp,
Hallsberg, Hallstahammar, Halmstad, Helsingborg, Helsingborg, Hultsfred, Hylte, Här-
jedalen, Härryda, Järfälla, Jönköping, Karlskoga, Kinda, Kiruna, Kungsör, Lerum,
Lund, Lycksele, Lysekil, Malmö, Motala, Mölndal, Nacka, Norberg, Nordanstig, Nykö-
ping, Olofström, Orsa, Orust, Pajala, Ronneby, Salem, Sandviken, Sollefteå, Svedala,
Svenljunga, Sävsjö, Stockholm, Tierp, Töreboda, Uppsala, Vaxholm, Vellinge, Ystad,
Ange, Åre, Åsele, Älvdalen, Örebro, Örkelljunga, Östersund, Österåker.

Majoriteten av de kommuner som svarat anser att den information och det material i form av
föreskrifter, broshyrer och kurser som finns är bra.

Det råder delade meningar om allmänhetens intresse för radonfrågor. Några kommuner menar
att intresset och kunskapen är stor, andra att de flesta människor inte är medvetna om radonets
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risker. Vi; a kommuner menar också att många kommunpolitiker inte är tillräckligt insatta i
frågan. Informationen om den sänkning av gränsvärdet från 400 Bq/mJ till 200 Bq/m3 som
gjorts, har enligt många inte heller varit tillräcklig.

Helsingborgs kommun önskar "en sammanställning av dagens kunskap (i de delar kommunens
tjänstemän berörs) i ett kompendium som distribueras till kommunens Byggnadshämnd och
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd. I den mån materialet behöver aktualiseras utsänds lämpligen
kompletterande tilläggsblad med hänvisning till aktuella sidor i kompendiet." Arteby vill gärna
se lättfattliga sammanställningar av metoder, deras fördelar, nackdelar, noggrannhet och kost-
naderna för dem. Kommunen önskar också en marknadsöversikt av mätutrustning och åtgär-
der, med deras effektivitet och kostnader.

Broschyrer används ofta för att informera om radon. Bengtsfors: "Det är bra med centrala in-
formationsbroshyrer, speciellt om de hålls aktuella. Informationsbehovet är stort och konsulter
är dyra."Ett önskemål som flera kommuner fört fram är att en ny central informationsbroschyr
om radon tas fram. Bengtsfors kommun skriver idag egna sammanfattande informationsblad,
och skickar med en hel bunt av SSIs, Socialstyrelsens och Planverkets broschyrer. Den samla-
de broshyren med de senaste faktuppgifterna skulle gratis lämnas ut till fastighetsägaren genom
att de centrala myndigheterna spred den till lokala Miljö- och Hälsoskyddskontor respektive
Byggnadskontor. Broschyren skulle också spridas till byggnadsföretag, ventilationsentrepenö-
rer och konsulter som arbetar med radon. Östersund och Hallstahammar uppmärksammar ock-
så Radonboken som var nyligen utgiven då enkäten till kommunerna sändes ut.

Föreskrifterna från de centrala myndigheterna används i radonarbetet. De anses vara bra, men
någon kommun önskar att de borde vara enklare och tydligare. Kommunerna pekar överhu-
vudtaget på vikten av mer påtaglig information om hur farligt radonet är. Malmö: "Till exem-
pel 200 Bq/m3 hur många cigarretter om dan motsvaras det av?" Svedala anser att det är vik-
tigt att riskbilden klarläggs, då kommunen som lokal tillsynsmyndighet ofta kommer in i myck-
et praktiska resonemang i samband med husköp med mera: "Är det bara lungcancer som kan
ha ett samband med höga radonhalter? Finns det risker eller ökade risker för andra luftvägs-
sjukdomar, till exempel luftvägsinfektioner eller andra cancerformer?"

En annan tillgång för arbetet med radon menar några kommuner vore en eller flera kontaktper-
soner hos de centrala myndigheterna som kommunerna skulle kunna rådfråga. Kontaktperso-
nerna kunde presenteras exempelvis i Strålskyddsnytt, eller i en broschyr.

Att informera om radon via TV är en tanke som många kommuner för fram som en väg att till
en rimlig kostnad nå ut till många människor. Kommunerna föreslår att enklare gör-det-själv-
åtgärder kan visas på Anslagstavlan, i nyhetsprogrammen eller kanske i något av magasinspro-
grammen.

Mätning: Åtta kommuner har lämnat synpunkter.

Bjuv, Hedemora, Hällefors, Karlstad, Linköping; Mörbylånga, Nyköping, Örkelljunga.

Flera av kommunerna ser gäma att en utvärdering görs av olika mätmetoder och deras
tillförlitlighet. Utvärderingen skulle underlätta kommunernas val bland den stora "flora av
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erbjudanden om mätmetoder och åtgärdspaket" som förekommer (Bjuv). Linköping menar att
en sådan utvärdering också skulle kunna vaia till hjälp vid bedömningen av rätten att erhålla
radonbidrag som ibland kan vara svår, och Nyköping att de sänkta gränsvärdena också kräver
säkrare mätmetoder. Mörbylånga har mätt relativt mycket, och har "haft viss draghjälp av till
exempel yrkesmedicin i Linköping, men även andra. Detta har varit och är en ovärderlig hjälp
for en liten kommun. (...) Mätningar tar tid. Tid är pengar. Pengar är det ont om. (...)
Kommunen behöver således subventionerade mätningar."

Åtgärder: Tio kommuner har lämnat synpunkter.

Askersund, Falun, Köping, Lerum, Mörbylånga, Nacka, Olofström, Smedjebacken,
Sotenäs, Ullricehamn.
Olofström och Smedjebacken saknar en sammanställning av åtgärdsförslag. I sammanställ-
ningen skulle olika firmor som arbetar med radon och deras lösningar på problemet visas.
Varningar för dåliga lösningar skulle också utfärdas. Falun, Nacka och Lerum efterlyser en
undersökning av olika åtgärders effektivitet i förhållande till olika radonhalter, och problem
som uppstått. Köpings kommun tycker att det råder brist på kunniga entrepenörer inom
området.

Köping tycker vidare att åtgärderna mot radon går trögt, och att det i många fall är de höga
kostnaderna som avskräcker. De önskar att radonbidraget skulle vara högre. För att sänka
kostnaderna för åtgärder föreslår Ulricehamns kommun att det borde finnas "till exempel rit-
ningar så det är möjligt för den enskilde att billigt åtgärda sina radonhalter. Många händiga vill
själva göra till exempel sin radonsug. Nu är det risk för att man gör sin anläggning fel med risk
för tjälskador med mera."

För att "inom överskådlig tid åtgärda radonproblematiken" föreslår Askersund en vad de kallar
radikal metod: "Direkt landstingsengagemang i systematisk radonspårning och bistånd vid sa-
nering." Sotenäs slår sammanfattningsvis fast: "Inför via Socialstyrelsen och Boverket att
samtliga nybyggnader radonsäkras så att vi en gång för alla kan lämna radonfrågan. Allt annat
kostar bara onödig tid och arbete."

Radonbidrag: Fjorton kommuner har lämnat synpunkter.

Arvidsjaur, Askersund, Avesta, Bjuv, Borlänge, Hallsberg, Hultsfred, Kinda, Malmö,
Nyköping, Skara, Skellefteå, Svenljunga, Tidaholm.

De kommuner som svarat tycks vara eniga om att radonbidraget ska vara kvar, men de har
synpunkter på hur bidraget fungerar idag, och hur det kan förbättras.

Avesta tycker att radonbidraget är "en stor hjälp i diskussionen med fastighetsägaren för att
motivera till åtgärder för att sänka radondotterhalten.", och i det instämmer kommunerna Bjuv,
Hultsfred och Skellefteå. Askersund, Borlänge, Svenljunga och Tidaholm anser att bidraget
borde höjas och bli mer täckande: "Kostnaden för behandling av 1100 cancerfall bör kunna
motivera högre bidragsandel." (Askersund).
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Rutinerna för radonbidraget diskuteras också av kommunerna. Malmö: "Man bör göra det
enklare att söka radonbidrag. Vi har fatt synpunkter på att det är krångligt att söka och många
turer innan man slutligen far bidraget." Arvidsjaur har liknande erfarenheter. Hultsfred och
Kinda tycker att "Bättre information kring radonbidraget fordras till allmänheten."

Radonbidraget är idag inte förenat méd några krav på att en sänkning av radonhalten uppnåtts.
Skara: "En brist är att det inte anges exakt vilken radondotterhalt som ska klaras efter åtgärd
med radonbidrag. Före åtgärd: >200 Bq/m3. Efter åtgärd <200 Bq/m\ Det krävs inte ens en
mätning efter åtgärd." Nyköping: "Reglerna för radonbidraget borde ändras så att förmed-
lingsorganisationerna får ställa krav på uppnådd radonhaltssänkning. Detta förutsätter att kon-
trollmätningar kan krävas. Eventuellt kan viss del av bidraget hållas inne till dess att radon-
haltssänkning visats."

Gränsvärden: Fem kommuner har lämnat synpunkter.

Arvidsjaur, Askersund, Burlöv, Oskarshamn, Sorsele.

Att gränsvärdet för nya byggnader är ett annat än det för befintlig bebyggelse, har enligt
Arvidsjaur mött reaktioner från allmänheten. Burlöv menar att de två värdena bör vara ett och
samma. Oskarshamn unndrar varför gränsvärdet 400 Bq/m3 sänktes till 200 Bq/m3 innan utvär-
deringen av den epidemiologiska undersökningen var klar. Arvidsjaur menar att sänkningen
inte ser så bra ut i allmänhetens ögon.

Enligt Sorsele kommun råder det alltid osäkerhet om gränsvärdena, så när radonfrågan tas upp
i TV:s nyhetsinslag ringer folk till Miljökontoret och undrar om det är farligt även vid värden
under 70 Bq/m3. Sorsele menar att "SSI bör bevaka vad massmedia säger. Annars larmas i
onödan."

Sanitär olägenhet: Fem kommuner har lämnat synpunkter.

Hultsfred, HälHefors, Järfälla, Karlshamn, Oxelösund.

Vilka skyldigheter medför klassningen av sanitär olägenhet? Hällefors och Oxelösund önskar
att den frågan klarläggs. I Järfälla kommun rekommenderas och uppmanas fastighetsägare
med hus överskridande 200 Bq/m3 att vidta åtgärder, då Miljö- och Hälsoskyddskontoret
menar att krav (och därmed vitesförelägganden) är orimliga att ställa.

Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Karlshamn menar att en viss osäkerhet råder då årsmedelvär-
det för radondotterhalten i en bostad beräknats till strax under eller exakt 200 Bq/m3. När
kommunen beslutat att sanitär olägenhet föreligger och att åtgärder ska vidtas, kan problem
uppstå om fastighetsägaren inte far något radonbidrag på grund av att årsmedelvärdet inte
överstiger 200 Bq/m3. Kommunen påpekar också att det bör "klargöras vad åtgärder för att
sänka halten bör syfta till. Ska de syfta till att bara sänka halten till strax under gränsvärdet eller
ner till nybyggnadsvärdet 70 Bq/m3? Som det nu är så kan en bostad som har en uppmätt halt
på strax över 200 Bq/m3 säkerligen komma strax under 200 Bq/m3 genom mycket enkla
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åtgärder. Finns det då ingen möjlighet att fa bidrag till mera omfattande åtgärder som syftar till
att komma betydligt lägre?"

Hultsfred anser å sin sida att Socialstyrelsens rekommendationer är så tydliga att kommunen
lätt kan bedöma en sanitär olägenhet. De försöker vid förslag till åtgärder fa ner radonhalterna
under 70 Bq/m3.

Myndigheternas ansvar: Åtta kommuner har lämnat synpunkter.

Emmaboda, Haparanda, Lysekil, Strömsund, Sundsvall, Söderhamn, Vindeln,
Åtvidaberg.

Enligt Åtvidaberg är de allmänna råden för luddiga, och det blir därför stor skillnad på kvalitet
och kvantitet i kommunens arbete. Kommunen anser att kostnadsaspekten vid mätningar måste
klargöras: "Ska kommunen förelägga enskilda om att vidta åtgärder? Vitesbelopp? Krav på
förnyade mätningar efter åtgärd? Kostnadsaspekt?"

Vindeln vill ha mer information och exakta råd om kommunens ansvar i fråga om markradon
när bygglov beviljas, och markradonhalten bedöms med hjälp av radonriskkartan: "Outtalat an-
ses att översiktlig kartering räcker - men samtidigt kan kommunen bli skadeståndsskyldig om
marken efter byggnation visar sig vara radonhaltig. Exakt hur långt ska man sträcka sig vid be-
viljning av bygglov? Hur stort är det kommunala ansvaret? Mer kartläggning behövs."

Strömsund menar också att kraven gentemot kommunen att ta tag i dessa frågor borde vara
tydligare, och Söderhamn önskar en "klargöming" av miljöinspektöremas roll vid råd om
byggnadstekniska åtgärder för minskning av radondotterhalten. Vems är ansvaret, om gräns-
värdet inte underskrids trots att de rekommenderade åtgärderna vidtagits? "Hur långt sträcker
sig konsultansvaret om förhöjda halter skulle hittats i området som friklassats o.s.v. Detta
hänger i luften idag!"

Lysekil anser att statligt stöd bör ges till kommuner som har stora radonproblem.

Kommunernas ansvar, ansvarsfördelning: Fem kommuner har lämnat synpunkter.

Emmaboda, Hagfors, Hallstahammar, Hultsfred, Örkelljunga.

Hagfors och Hultsfred menar att arbetet med radon fungerar bra, men för att arbeta med upp-
sökande verksamhet har Hagfors för lite personal. Hallstahammar och Örkelljunga önskar att
informationen till Byggnadsnämnderna om deras del i arbetet intensifieras, och gärna att "ännu
klarare riktlinjer drogs upp beträffande fördelningen av arbetsuppgifter, när det gäller radon-
frågor, mellan Byggnadsnämnd och Miljönämnd" (Hallstahammar). Miljökontoret i Hultsfred
har utvecklat samarbete med Byggnadsnämnden för att undersöka förekomsten av markradon:
"Markradonundersökning krävs numera vid bygglov i de högriskområden som är fastlagda i
radonplanen." Emmaboda: "Vi har anvisningar för fördelning av radonansvarsområdet mellan
Miljö- och Hälsa respektive Byggnadsnämnden."
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Utbildning, kurser: Fem kommuner har lämnat synpunkter.

Dorotea, Falkenberg, Gnosjö, Hallstahammar, Kumla.

Några av de kommuner som svarat önskar att utbildning i radonfrågor ska finnas till lägre eller
ingen kostnad. Hallstahammar tycker att bra kurser anordnas för handläggare av radonfrågor.
Dorotea föreslår att "kurser, utbildning med mera bör förläggas till Norrlandslänen någon
gång, för att 'stimulera' radonarbetet i norra Sverige."

Radon i vatten: Två kommuner har lämnat synpunkter.

Kalix, Sävsjö.

Kalix: "Radon i vatten har uppmärksammats i för liten utsträckning av centrala myndigheter.
Faktorer då man bör uppmärksamma detta mer är till exempel vid konstgjord luftbevattning -
tryckerier, bastuseder med badkast, klädtork, kruppbarn osv." Sävsjö: "Det torde föreligga
behov av en enkel och konkret informationsskrift om olika typer av åtgärder för att sanera
radonstrålning från grund- och ytvatten."

Ackreditering, certifiering: Tre kommuner har lämnat synpunkter.

Bji , Nacka, Nyköping.

Bjuv och Nyköping diskuterar behovet av objektiva tester för firmor som åtgärdar
radonproblem och/eller markproblem. Att kräva certifikatsutbildning eller ackreditering menar
de inte är nödvändigt. Nacka menar annorlunda: "Det vore bra för alla parter om
åtgärdsföretagen kunde granskas på något objektivt sätt och på motsvarande sätt som
mätforetagen får en ackreditering eller dylikt."

Taxeringsvärde: Två kommuner har lämnat synpunkter.

Orsa, Stockholm.

Orsa vill att det sänkta taxeringsvärdet tidsbegränsas, "så länge som erfordras för att sänka
radonhalten (säg 2-3 år). En del fastighetsägare vill inte åtgärda radon för att fastigheten har
lågt taxeringsvärde." Stockholm: "Dagens taxeringsregler motverkar vårt arbete med att sänka
radonhalterna i bostäderna i Stockholm. Någonting bör göras för att ändras på detta."
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Fråga 10. Har en översiktlig kartläggning av markradonet gjorts inom hela
kommunen?

Tolv byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga tio.

Bromölla, Falköping, Göteborg, Huddinge, Hulisfred, Karlstad,"Kif, Kinda, Kramfors,
Landskrona, Sotenäs, Vindeln.

Bland kommunernas kommentarer märks Sotenäs som har beslutat att alla byggnader ska
radonsäkras. Vindeln har kartlagt större delar av den tätare bebyggelsen och befolkningscentra.
Kramfors har mycket översiktligt kartlagt kommunens markradon.

Fråga 11. Förekommer kommunala riskanalyser med avseende på
radonförhållanden som underlag för detaljplan?

Arton byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga elva.

Bengtsfors, Boden, Bollnäs, Borås, Falköping, Falun, Gnesta, Göteborg, Halmstad,
Höör, Kumla, Markaryd, Nynäshamn, Olofström, Ovanåker, Skellefteå, Vindeln, Växjö.
Falun gör varken analyser eller undersökningar. I Boden har det inte funnits någon anledning
att göra någon riskanalys, eftersom det inte byggts på radonriskmark. Borås gör i samband
med geoteknisk undersökning alltid markradonundersökning för detaljplaner.

Höör har utfört grundläggande mätningar, men kräver för varje nytt projekt markradonunder-
sökningar som bekräftar resultatet. Man kontrollerar också i detalj. Även Växjö utgår från
översikten, med radonkartering i vissa områden som komplement. Olofström gör alltid analys
när det gäller bostadsområden, likaså Vindeln som ibland kontrollerar industrihus. Kumla gör
vid höga markradonhalter en bedömning av lämpligheten att bygga.

Fråga 12. Anges restriktion för byggande på grund av radonförhållandena som
bestämmelser i detaljplan?

Trettiosju byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga tolv.

Bengtsfors, Bjurholm, Boden, Bollnäs, Borlänge, Bräcke, Eda, Emmaboda, Falkenberg,
Falun, Filipstad, Gotland, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Håbo, Härjedalen, Härry-
da, Hörby, Karlshamn, Kramfors, Malung, Motala, Osby, Skellefteå, Sotenäs, Södertäl-
je, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Umeå, Vindeln, Vårgårda, Ange, Älvdalen, Älvsbyn,
Örebro.

Göteborg anger inga restriktioner för byggande om man är 100% säker på att det inte behövs
men kräver annars, även om man inte är 100% säker på att det behövs, radonskyddande
konstruktion.

Ett flertal kommuner påpekar att även om de utfärdar restriktioner, har det ännu inte varit ak-
tuellt med sådana (Bengtsfors, Bollnäs, Falkenberg).
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Sotenäs kräver att byggnader ska radonsäkras, och i Trollhättan stoppas nybygget om radon-
värdena är for höga. Bräcke har inget detaljplaneområde som ligger inom områden med för-
höjd radonavgång.

Fråga 13. Redovisas markradonförhållandena i beskrivning till detaljplan?

Åtta byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga tretton.

Bollnäs, Falkenberg, Gotland, Helsingborg, Håbo, Skellefteå, Umeå. Älvdalen.

Markradonfbrhållanden redovisas om det behövs i Gotlands kommun och i Älvdalen. Förhål-
landena redovisas alltid för bostäder i Falkenberg, och i Bollnäs och Skellefteå i alla nya planer.

Fråga 14. Lämnar byggnadsnämnden information om markradon vid bygglovs-
prövning när problem eventuellt kan förekomma?

Femton byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga fjorton.

Alingsås, Bollnäs, Enköping, Flen, Göteborg, Härjedalen, Härnösand, Höör, Jönköping,
Lerum, Motala, Tanum, Trollhättan, Västerås, Älvdalen.

Byggnadsnämnderna i Jönköping, Lerum och Motala informerar skriftligt i bygglov. Alingsås
informerar muntligt vid samråd. Bollnäs och Tanum lämnar information då uppgift om markra-
don finns. Enköping och Trollhättan ställer vid behov krav på radonskyddat utförande.

Fråga 15. Ställer byggnadsnämnden krav på att markradonförhållandena ut-
reds för den enskilda byggnaden vid bygglovsprövning?

Trettionio byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Bengtsfors, Borlänge, Bromölla, Bräcke, Degerfors, Enköping, Falköping, Gnesta, Got-
land, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Håbo, Hörby, Höör, Karlshamn, Katrineholm,
Kramfors, Kungsbacka, Köping, Lerum, Lindesberg, Motala, Nacka, Olofström, Osby,
Sollefteå, Strömstad, Tjörn, Trollhättan, Vaxholm, Vetlanda, Vindeln, Västerås, Växjö,
Älvdalen, Älvsbyn, Örebro.

Flertalet av de kommuner som lämnat kommentarer till frågan ställer alltid krav på att markra-
donförhållandena utreds vid bygglovsprövning. Byggnadsnämnderna i Motala, Örebro och
Västerås tillägger att det gäller såvida inte den byggande väljer en radonsäker grundläggning
från början. En bedömning från fall till fall kan förekomma om översiktskartor visar att huset
kan komma att ligga på radonmark.

Vetlanda mäter alltid markradon innan detaljplan upprättas. Bengtsfors, Olofström och Ström-
stad ställer krav för den enskilda byggnaden när man med stöd av radonriskkartan misstänker
?n markradon kan förekomma. Göteborg har relativt liten förekomst av högradonmark, och
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kräver radonskyddat utförande om det nya huset ska byggas på berg och liknande. Större ut-
redningar gör kommunen vid projekt som exempelvis grupphusområden Där blir förtjänsten
större om man slipper åtgärder mot radon Halmstads byggnadsnämnd kräver inte heller
utredning för villor, utan bara vid större bostadsområden. Höör ställer aldrig krav, men Miljö-
och Hälsoskyddskontoret i kommunen utreder större områden.

Fråga 16. Andel byggnader uppförda efter 1989-01-01 som utförts radonsäkert
eller radonskyddande, cirka %. Ange också om svaren grundar sig på exakta
eller uppskattade siffror.

Tjuogoåtta byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga sexton.

Bollnäs, Borgholm, Degerfors, Enköping, Fagersta, Gagnef, Göteborg, Hagfors,
Haninge, Hultsfred, Härejdalen, Höör, Jokkmokk, Järfälla, Karlskrona, Kinda,
Kramfors, Leksand, Lerum, Osby, Pajala, Skövde, Tjörn, Trelleborg, Uddevalla,
Vaggeryd, Vallentuna, Vindeln.

Skövde kräver radonsäkert utförande där radon förekommer. I Bollnäs är radonskyddande
utförande standard för byggande, detsamma gäller småhus och flerfamiljshus i Trelleborg.
Vindelns småhus uppförs till 95% radenskyddande, men i Vallentuna byggs de radonsäkert
endast vid platta på mark. Vindeln ställer för övrigt inga krav för prefabricerade hus där
fabrikanten uppger att konstruktionen är radonsäker.

Hultsfred uppför i de enligt radonplanen kända riskområdena mer än 50% av småhusen och
100% av de övriga byggnaderna radonsäkert. Karlskrona kommuns senare planerade småhu-
sområden ligger i områden med förhöjda radonhalter, och en stor del av nyproduktionen kom-
mer att hamna i områden med krav på radonskyddande utförande.

Degerfors kräver alltid radonskyddat utförande för daghem, och Fagerstas övriga byggnader
uppförs mellan 50-100% radonskyddat.

Fråga 17. Kontroll av radondotterhalter i byggnader som uppförts efter
1989-01-01, cirka %. Ange också om svaren grunda." sig på exakta eller upp-
skattade siffror.

Trettioåtta byggnadsnämnder har lämnat synpunkter på fråga sjutton.

Borlänge, Borås, Degerfors, Enköping, Fagersta, Falun, Filipstad, Flen, Hagfors, Hall-
stahammar, Haninge, Hutsfred, Härjedalen, Hörby, Höör, Jokkmokk, Karlskoga, Katri-
neholm, Kinda, Kramfors, Lysekil, Motala, Munkfors, Nordanstig, Norrtälje, Nynäs-
hamn, Sotenäs, Staffanstorp, Storfors, Storuman, Tjörn, Tranås, Trollhättan, Upplands
Väsby, Vindeln, Västerås, Växjö, Älvdalen.

I Hagfors, Filipstad, Haninge, Norrtälje och Älvdalen är det Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
som utför alla eventuella mätningar och kontroller. Hultsfred planerade då enkäten besvarades
att undersöka samtliga byggnader i kända riskområden med början årsskiftet 1992/93.
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Kramfors har utfört mätningar i hus med källare oct. liknande, där ökad risk kan föreligga.
Stoniman har spårat ett hus med radondotterhalt över 70 Bq/m\ orsakad av konsumtionsvatt-
net. Upplands Väsby byggnadsnämnd har kontrollerat samtliga styckebyggda småhus förutom
de som är grundlagda med krypgrund, medan flerfamiljshusen stickprovats i en utsträckning av
cirka 5%. Vindelns kommun har köpt in egen mätutrustning, och sedan dess börjat kontrollera.

Lysekil och Västerås påpekar att alla mätresultat inte är klara (våren 1992, SSI:s anmärkning).
Trollhättans byggnadsnämnd har inte kontrollerat i efterhand, och i Munkfors har ingen kon-
troll varit aktuell

Fråga 18. Vem har som regel bekostat mätningen i nyuppförda hus? Husäga-
ren, BN, MHN eller annan?

Trettioen byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Bengtsfors, Boden, Burlov, Emmaboda, Enköping, Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Hel-
singborg, Höör, Järfälla, Karlstad, Köping, Lerum, Lidköping, Ljusnarsberg, Lysekil,
Nacka, Norrköping, Nynäshamn, Skara, Staffanstorp, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla,
Umeå, Vaggeryd, Vaxholm, Åmål, Ange, Ödeshög.

Eskilstuna BN tar för närvarande inte ut någon kostnad för radonmätningsarbetet, eftersom
det anses täckas med bygglovsavgiften. I kommunen kan också den sökande själv utföra mät-
ningen och redovisa resultatet till Byggnadsnämnden. De mätningarna har Eskilstuna emellertid
inte redovisat i denna enkät. Umeå kommun bekostar alltid mätningarna i nyuppförda hus.

Lidköpings, Norrköpings och Anges Miljö- och Hälsoskyddsnämnder betalar ofta radonmät-
ningar. Bengtsfors MHN bekostar i regel första mätningen, men om sedan kompletterande un-
dersökningar behövs, betalar fastighetsägaren. Vaxholm förklarar att husägaren alltid bekostar
mätningen, då hon eller han själv tagit initiativet.

I Göteborg är det ingen som mätt: "Vid eventuella mätningar far husägaren i nyuppförda hus
betala." Köping, Lerum, Ljusnarsberg och Skara svarar att husägaren ofta betalar mätningen.

Fråga 19. Vem utför kontrollmätningar i nybyggda hus? BN, MHN, konsult eller
fastighetsägaren?

Trettio byggnadsnämnder har svarat.

Arboga, Danderyd, Emmaboda, Enköping, Fagersta, Flen, Göteborg, Haninge,
Helsingborg, Härjedalen, Järfälla, Karlskoga, Karlstad, Kumla, Köping, Sollentuna,
StafTanstorp, Storfors, Strängnäs, Säffle, Södertälje, Tanum, Tierp, Tjörn, Trollhättan,
Vaggeryd, Vaxholm, Ange, Ödeshög, Österåker.

Tierps Miljö- och Hälsoskyddsnämnd utför cirka 95 % av alla mätningar. I Göteborg är det
upp till fastighetsägaren att välja, men om kommunen själva kräver en sådan mätning väljer de
troligen spårfilm för mätvärdets säkerhet och årsmedelvärde. Tjörn hade ännu inte fattat
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slutligt beslut om riktlinjer för den totala hanteringen av radonfrågor i kommunen, dels för nya
byggnader, dels för om- och tillbyggnader.

Arboga, Emmaboda och Haninge överlåter mätningar på Miljökontoret (eller motsvarande) i
kommunen. Likaså Fagersta, där spårfilmsmätningarna sedan bekostas av fastighetsägaren.
Kumla Miljö- och" "Hälsoskyddskontor tillhandahåller oftast spårfilm som inspektören eller
bostadsinnehavaren placerar ut. MHK kontrollerar ibland med ATMOS-10. Kostnaden för
mätning debiteras numera tillsammans med bygglov.

I Järfälla är det vanligast att konsult anlitas, men i Strängnäs utför fastighetsägaren själv
mätningen på uppdrag av anlitad konsult. Trollhättans kommun lejer en konsult som utför
mätningen.

Fråga 20. Allmänna erfarenheter och synpunkter på information, spåming,
mätning, skyddsåtgärder och kostnader för mätning i byggnader.

Information: Fem byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Göteborg, Malmö. Stockholm, Strängnäs, Örkelljunga

Göteborg framhåller att information och kunskap gör att folk inte far överdrivna farhågor, och
tror att det är vare än det är. "Det är viktigt att både fenomenet beskrivs så att alla begriper,
och att de praktiska åtgärderna beskrivs så att alla förstår och till och med kan göra dem själ-
va." Stockholm menar att de flesta i allmänhet vet för lite om detta - byggherrar, entrepenörer,
konsulter och materialleverantörer - men också kommunen själv. Malmö kommun menar att
de bör införa bättre information och kontroll från Byggnadsnämnden "inom områden med nor-
malradcnmark samt kontroll vid ombyggnad i befintliga områden med lättbetongkonstruktio-
ner". Örkelljunga anser att "intresset för denna fråga är av underordnad natur".

Markfrågor: Elva byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Härjedalen, Höör, Kalmar, Malung, Oxelösund, Pajala, Rättvik, Storfors, Umeå, Vim-
merby, Åstorp.

Majoriteten av de kommuner som svarat har gjort markradonundersökningar. Med hjälp av re-
sultatet har de sedan bedömt om åtgärder behöver vidtas. Höör: "Att gå över hela kommunen
först är rätt vettigt. Resultatet ska man sedan inte lita på till 100%, utan sedan kolla i detalj.
Kostnader för mätningar bör läggas på exploatören. Flertalet av kommunerna ligger på låg- till
normalradonmark.

Bygglovshantering, planärenden: Trettiotre byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Burlöv, Dorotea, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Katrineholm, Kramfors, Kumla, Kö-
ping, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Norberg, Nybro, Olofström, Oxelösund, Pajala,



Simrishamn, Sotenäs, Staffanstorp, Stockholm, Storfors, Strängnäs, Sävsjö, Sölvesborg,
Tierp, Uddevalla, Upplands Väsby, Vindeln, Växjö, Ange, Överkalix.

Sju av kommunerna svarar att de i bygglov och/eiler detaljplaneärenden kontrollerar om områ-
det klassificerats som låg-, normal- eller högriskmark för radon gentemot upprättad markra-
donkarta eller motsvarande. Liggerområdet på mark med hög eller normal risk for radon krä-
ver man att byggnaden uppförs radonskyddat eller radonsäkert.

I sex av de kommuner som svarat utförs mätningar av markradon i de områden där nya
byggnader är planerade att uppföras. Olofström och Nybro kräver att mätprotokoli för
markradon redovisas innan bygglov beviljas. Olofström menar att mätning/spåming av radon
medför höga kostnader för de fastighetsägare som anlitar konsult, men att konsultens
kompetens är svår att bedöma. Kommunen för fram frågan om behörighetskrav för de som
arbetar med radon motsvarande kraven vid kontroll av ventilationsanläggningar.
I Lerum uppförs enbostadshus för det mesta radonsäkert oavsett om det finns radon eller inte:
"Utgångspunkten har varit att om jordarten och berg i grunden föranleder misstanke om radon
går vi istället för att mäta direkt på radonsäkert utförande och vinner andra fördelar i form av
spricksäker grund, fuktsaker grund alternativt ventilerad undergrund. Flerfamiljshus har en käl-
lare mellan grund och bostad och bedöms inte så angelägna."

Norberg och Växjö har svårt att få gehör för behovet av mätningar hos fastighetsägare som
inte tar radon och gränsvärden på allvar. Karlskrona lämnar "saklig information på ett tidigt
stadium i byggprocessen för att undvika oro hos de som bygger. Uddevalla kommun informe-
rar de som sökt bygglov på mark där normal ellr hög risk för radon konstaterats genom ett
brev som skickas ut. I brevet förklaras radonskyddat byggande och åtgärder mot radon.

Vem som bekostar radonmätningen varierar. Kostnaden för mätning kan i vissa kommuner
ingå i bygglovavgiften. I vissa kommuner betalar fastighetsägaren direkt för mätningen, och i
åter andra kommuner står Miljö- och Hälsoskyddskontoret för kostnaden.

Kumla kommun anser det vara svårt med uppföljning efter slutbesiktning: "Det krävs efter-
besiktning när ventilationen är injusterad. Kalmar gör "oftast inte uppföljande mätning i sam-
band med färdigställandet. Däremot begärs intyg från mätning (stickprov) vid flerfamiljshus
och gruppbyggnation samt kontors- och arbetsplatser (större) med många anställda". I Lysekil,
Simrishamn och Storfors ombesörjer kommunen mätning efter det att slutbesiktning av fastig-
heten utförts. I Nybro mäter byggherren, rnen Lilla Edet gör oftast inte uppföljande mätning i
samband med färdigställandet. Köping tycker det är svårt "att pricka in mättillfället 'innan
byggnader tas i bruk' med hänsyn till ekonomi, årstid, driftsförhållanden med mera".

I Pajala kommun tas hänsyn till radioaktivt grundvatten vid planering av nya vattentäkter. Man
kontrollerar också befintliga vattentäkter.

Mätning i nya hus: Fem byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Enköping, Göteborg, Härjedalen, Köping och Strängnäs.

Enligt Enköpings Miljö- och Hälsoskyddsnämnd har inga mätningar gjorts i kommunen, och
man känner inte till om mätningar har gjorts av fastighetsägare på eget initiativ I Härjeda.Ien



har bara mindre delar av kommunen kollats, men stickprov görs i nybyggda hus där man vet att
markradon förekommer: "Mätmetoderna är bra och enkla, det blir dock dyrt om det blir omfat-
tande. Göteborgs kommun menar att spårfilmsmätrung prismässigt är en gynnsam metod, inte
minst ställt i relation till mätresultatet, "då är värdet ännu gynnsammare. Nackdelen är att det
tar lång tid (sex månader)".

Strängnäs värderar olika metoder att mäta radon då det har visat sig att mätningar med olika
metoder i samma hus givit alltför olika resultat: "Förmodligen är mätning med spårfilm bäst
och borde förordas."

Köping efterlyser slutligen ett centralt godkännande av typkonstruktioner för radonsäkert eller
radonskyddande byggande "I Boverkets typgodkännande för grundläggningssystem,
småhussystem med mera borde radonskyddet klarläggas. (För höga konstruktionskrav från
Byggnadsnämndens sida kan leda till skadestånd)."

Åtgärder vid nybyggnad: Tio byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Göteborg, HaUstahammar, Höör, Jönköping, Kumb, Kungsbacka, Mariestad, Säv-
sjö, Västervik, Älmhult.

Göteborg: "Kostnaderna blir inte så stora om en vettig byggnadskonstruktion används från
början. Åtgärder kostar ofta mindre än att ta reda på om man ska slippa dem. Hallstahammar:
"Det behövs forskning! Olika konstruktörer rekommenderar helt olika lösningar för att för-
hindra inläckage av markradon. Våra byggninspektörer upplever många gånger att plattor och
andra konstruktioner är överdimensionerade och därmed onödigt kostsamma för husägaren."

I Västervik föreskrivs vid byggnation inom områden med konstaterad markradon att det bör
betraktas vid grundläggning, och exempelvis förbereda grunden med Iuftningsslangar under
plattor på mark. Kungsbacka rekommenderar också ofta att åtgärder förbereds, så att de lät-
tare kan vidtas om så skulle behövas. Höör menar att eftersom byggmaterialet idag ska vara
riskfritt, är förekommande radon markradon, som förebyggs och åtgärdas med tekniska lös-
ningar: "Detta gör det onödigt att kolla efteråt, eftersom problemen förebyggts och alltså inte
ska förekomma."

Jönköping ifrågasätter NR-föreskrifter i fråga om mättidpunkt: "Byggfuktens uttorkningsperi-
od är 1/2-2 år. Sannolikt ökar radondotterhalten efter denna period. Resurser måste satsas vid
rätt tidpunkt och på rätt åtgärder."

Kumla anser det vara svårt att ge konkreta och rimliga förslag till åtgärder, "särskilt de
kostsamma". Mariestad påpekar det faktum att "fukt- och mögelproblemet i förhållande till
radon kräver olika åtgärder som motverkar varandra, till exempel är övertryck bra mot radon
men förkastligt mot fukt och mögel. Plastfolie i krypgrund utlägges heltäckande mot radon,
men mot fukt ska denna vara fri från betongsulor och likvärdigt."
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Resurser, handläggning, samordning byggnadsnämnden - miljö- och hälsoskyddsnämn-
den: Tolv byggnadsnämnder har lämnat synpunkter.

Askersund, Avesta, Dorotea, Enköping, Gnesta, Hagfors, Kalix, Osby, Ovanåker, Paja-
la, Sollentuna, Trollhättan.

Samarbete mellan Miljö- och Byggnadsnämnderna i alla frågor gällande radon sker i kommu-
nerna Dorotea, Pajala, Trollhättan och Ovanåker. I kommunerna Hagfors, Kalix, Osby och
Sollentuna är det Miljönämnderna (och motsvarande) som arbetar mest med radonfrågor. En-
köping saknar samordning av rutiner i radonfrågan, "olika personer svarar för olika frågor".

Askersund kommun har alltför knappa resurser för att arbeta med markradon. Gnesta kommun
var då enkäten besvarades endast ett halvår gammal. Fördjupat arbete som radonproblemet ha-
de fått stiga åt sidan.

Rådgivning: Borås kommun har lämnat synpunkter.

Borås tycker att det kan vara svårt att ge entydiga råd om åtgärder i befintliga hus för att sänka
radondotterhalten. "Detta beroende på att mätningarna inte helt utvisar radonkailan eller
radonkälloma."

Fråga 21. Synpunkter på de centrala myndighetemas föreskrifter, information
och service. Vad kan göras bättre?

De centrala myndigheternas information: Tjugofyra byggnadsnämnder har lämnat
synpunkter.

Bengtsfors, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Helsingborg, Härjedalen, Jönköping,
Kiruna, Kungsbacka, Köping, Lerum, Lysekil, Olofström, Oskarshamn, Stockholm,
Strängnäs, Sundsvall, Svenljunga, Sölvesborg, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn,
Uppsala, Vallentuna, Vindeln, Overkalix.

Göteborg vill ha mer praktiskt inriktade råd, som de i kombination med egna erfarenheter kan
använda när folk ringer. Ulricehamn saknar standardlösningar för hemmabyggare, och Lerum
tycker att tekniska lösningar och schabloner bör utarbetas generellt. Kungsbacka påpekar att
det kan vara svårt att få tag på byggnadstekniska beskrivningar på radonsäkert eller radonskyd-
dande byggnadssätt, trots att det ofta hänvisas till viss sådan litteratur.

Köping vill bifoga bygglovet ett enkelt blad med mer detaljerad information om accepterade
metoder och tillvägagångssätt vid kontrollmätning och åtgärder när småhus respektive flerbo-
stadshus nyproduceras. Bladet skulle upplysa om vem som får utföra mätning, när mätning ska
utföras för att kunna accepteras, vad som händer om värdena överskrids (får jag flytta in, åt-
gärder etc). Bladet skulle också beskriva hur mätning ska utföras i fråga om utrustning, tid,
omfattning med mera, och vem som betalar. Stockholm menar att man bör underlätta för all-
mänheten att kontrollera radonhalten i sin bostad i stället för att vända sig till konsulter.
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Olofsiröm önskar klarare besked om farliga mängder radon i bostäder och cancer, och att mer
information sprids om tillgängliga mätmetoder, hur man kan utnyttja dessa, samt vilka möjlig-
heter det finns till statligt stöd.

Byggbranschens roll i radonfrågan är inte oväsentlig. Ulricehamn tycker att byggbranschen har
dåliga kunskaper och är orutirierade inom radon. De bör hålTa sig bättre informerade, och ta
fram standardritningar med mera. Lysekil och Sundsvall efterlyser bra information riktad till
entrepenörer och ansvariga arbetsledare inom bygg och W S , "Informationen till större etable-
rade byggföretag bör ökas så att större krav kan ställas på ansvariga arbetsledare och platsche-
fer ute på fältet. Även eventuella dagkontrollanter bör ha ett större ansvar." (Lysekil). Lerum
anser att tekniska lösningar och schabloner bör utarbetas generellt.

Arbetsfördelningen i radonfrågan fungerar olika i landets kommuner. I Eskilstuna kommer cen-
trala myndigheters föreskrifter och information endast sporadiskt till byggnadsinspektionen.
Helsingborg önskar att dagens kunskap om radon sammanställs i ett lättfattligt kompendium
som skulle sändas till varje kommun i två exemplar, ett till byggnadsnämnden och ett till Miljö-
och Hälsoskyddsnämnden. I den mån nyare rön senare kommer fram skulle kompletteringsblad
sändas ut med hänvisning till aktuell sida i kompendiet. Kiruna saknar utbildning och riktlinjer
för handläggning av radonfrågor i samband med bygglovsgranskning och slutbesiktning. Olof-
ström kommun vill att staten ska bidra med medel för fördjupad information till allmänheten
samt inventeringsarbete av radonmark i kommunen.

För att de centrala myndigheterna ska nå resultat menar Strängnäs att man måste ställa krav:
"De flesta kommuner är små, med allt sämre resurser (som 'centralmakten' idag gör sitt bästa
för att försämra ytterligare). Detta måste naturligtvis 'hänga ihop'; konsekvensen blir oundvik-
ligen att 'udda' arbetsuppgifter som exempelvis radonfrågan inte alls far den uppmärksamhet
den förtjänar. Ventilationskontroll (d.v.s. lagen om funktionskontroll av ventilationsanlägg-
ningar) ifrågasätts idag. Detta är emellertid nödvändigt för att upprätthålla radonskyddet, med
mera".

I Göteborg får kommunen periodvis mycket frågor om radon, till exempel om villaägarreklam-
tidningar haft artiklar om radon, eller erbjudanden om mätning vid köp av hus. Kommunen me-
nar att det är en grannlaga uppgift att inte skrämma bort dem helt, utan att fa dem att välja om
de ska gå vidare. Härjedalen tycker att det är bra om medvetenheten hos politiker och allmän-
het kan öka, exempelvis genom information via TV och tidr'.igar.

De centrala myndigheternas föreskrifter kommenteras, bland andra av Bengtsfors: "Metoder
för inomhusmätning framgår av SSIs publikationer. Markradon däremot av skrifter från Bygg-
nadsforskningsrådet (BFR). BFR-skrifter uppfattas inte som officiella på samma sätt. Detta
borde ses över." Uddevalla och Överkalix anser att föreskrifterna är bra, men Uppsala tycker
att det bör anges klarare vad som är föreskrift och vad som är råd eller anvisning. Vallentuna
tycker att de centrala myndigheternas föreskrifter är dåliga, och Trollhättan vill ha mer exakta
krav på vad som ska vara och inte vara: "För närvarande är 200 Bq/m3 farligt (belyst på TV:s
nyheter), men även små mängder radon ger skador. Hårdare krav borde ställas." Jönköping
menar att den epidemiologiska undersökningen måste föreligga innan svar kan ges: "Exempel:
En bostad uppförd 1990 har 80 Bq/m3. Hur mycket farligare är det att bo där jämfört med vär-
det 70 Bq/m3?"

Oskarshamn påpekar att informationen måste ökas även till mäklare, "Radon är inget dolt fel."
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Broschyrer används för att informera om radon. Köping: "För övrigt upplever vi skriften Åt-
gärder mot radon i bostäder som en 'fullträff anpassad för befintliga hus", och frågar efter nå-
got liknande men nedkortat för nyproduktion vad beträffar dels åtgärder, dels mätning0. Söl-
vesborg önskar lite mera "säljande" informativa informationsbroschyrer, överskådliga och lätt-
fattliga. Vindeln undrar om det eventuellt är idé att sammanställa en ny populär broschyr om
åtgärder, "exempelvis om att ventilation inte alltid passar (exempelvis markrädon). En trevlig,^
allmän broschyr om att ta bort exempelvis tätningslister, för sådana som ligger just på gränsen
och vill bättra på folkhälsan utan att kosta på dyrbara åtgärder."

0 Anm: Broschyren Att mäta radon kom ut efter det att en del kommuner hade besvarat enkäten.

Markrädon: Tre kommuner har lämnat synpunkter.

Flen, Karlshamn, Växjö.

Karlshamn: "Vid mätningar har stora skillnader uppmätts inom blott några tiotals meters av-
stånd. Detta är svårt att 'förklara' för fastighetsägaren. Expertisen säger att det är stor skillnad
i radongasavgång beroende på markens fuktighet. Men mätningarna kan inte avvakta rätt årstid
om de görs i anslutning till planerat bygge. Hur mycket radongas tränger egentligen in i en mo-
dernt uppförd byggnad?" Flen efterlyser information kring årstidsvariationerna, eftersom det är
en anann av de faktorer som påverkar resultaten från markradonmätningar. Flen vill också
framhålla behovet av forskning och studier. Växjö vill göra om klassindelningen: "det räcker
med två klasser: l)Normalradonmark 2) Högradonmark vilket leder till radonskyddat respekti-
ve radonsäkert utförande i utrymmen där folk vistas stadigvarande" U).

nns stora områden i Sverige där det inte finns någon risk för markrädon. Krav på åtgärder mot radon
kan inte ställas för nybyggnad i sådana områden.

Planfrågor, bygglov: Fyra kommuner har lämnat synpunkter.

Hallstahammar, Motala, Västerås, Växjö.

Hallstahammar önskar bättre råd om hur man lämpligast hanterar radonfrågorna från detaljpla-
nestadiet till och med den färdiga produktionen. Västerås anser att kravet på mätning: "borde
vara en föreskrift i NR, ej uttryckt som i NR 4:22: 'Om det finns särskild anledning befara
ett högre årsmedelvärde, skall mätning utföras innan byggnaden tas i bruk' ". Växjö menar att
kravet att mäta radondotterhalten bör läggas över på byggaren, som då efter inflyttning mäter i
lägenhetsbeståndet och kommer in med uppgifter till Byggnadsnämnden. "Byggnadsnämnden
kan medge eftergift vad gäller mätningen om det finns skäl därtill. Som det är nu med något
som kallas lågradonrisk med ringa krav är begreppsförvirringen på sina håll total."

Stadsbyggnadskontoret i Motala anger, i de fall krav på byggande med särskilt radonutförande
ställts i bygglovsbeslut, att kontroll av radondotterhalten i färdig byggnad bör utföras. "Anled-
ningen till detta beror på att vi tycker att det är olämpligt att kräva in ett sakkunnighetsbevis
över funktionskontroll av radondotterhalten vid slutbesiktningen. I detta skede har byggnaden
inte torkat ut i den omfattningen att ett relevant årsmedelvärde kan erhållas. Ofta är inte heller
ventilationsanläggningen injusterad varför 'normalt' brukande inte råder vid tillfället."
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Motala fortsätter: "Under byggnadstiden och vid slutbesiktningen kontrolleras att redovisade
åtgärder för radonsäkert eller radonskyddat byggande har följts. Vid slutbesiktning rekommen-
deras byggherren att vid senare tillfälle kontrollera radondotterhalten för att fa ett kvitto på att
vidtagna åtgärder har fått avsedd verkan. I övrigt tycker vi att alla inblandade i byggprocessen
måste få bättre kunskap om radon och hur man löser problemen. Det måste åvila centrala myn-
digheter att tillse detta på ett bättre sätt. Som det nu år, förlitar sig nästan alla på att det är
kommunen som ska göra undersökningar, ställa krav, komma med lösningar och sedan kon-
trollera det utförda. Ansvaret för att en byggnad får de egenskaper som Plan- och bygglagen
föreskriver åvilar trots allt byggherren och i förlängningen måste kunskapen finnas även hos
dem han köper sina tjänster av."

Åtgärder: Nio kommuner har lämnat synpunkter.

Borlänge, Borås, Falköping, Huddinge, Järfälla, Nybro, Sollefteå, Sävsjö, Uppsala.

Borås, Huddinge och Sävsjö efterlyser bättre anvisningar, förslag, föreskrifter och information
om praktiska konstruktionslösningar på byggnader som ska utföras radonsäkra eller radon-
skyddande. Järfälla vill ha konkreta tips på hur man ska bygga radonskyddat respektive radon-
säkert på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Nybro vill fa större säkerhet att välja riktigast åtgärd
i samband med radon i bostad vid både ny- och ombyggnad, och Sollefteå önskar ökad infor-
mation om risken för andra negativa effekter vid radonåtgärder, såsom fukt-, frys- och tjäl-
skador.

Uppsala ifrågasätter om man propagerat för mycket för radonmätning i marken istället för i
färdig byggnad: "Vår erfarenhet är att markresultatet ofta varierar mycket inom samma fastig-
het. Bättre att lägga pengarna på ett utförande av grunden och på mätningar i färdiga bygg-
nader."

Falköping anser att gällande krav på "färdig byggnad" inte ar bra med hänsyn till byggproce-
duren. "Till exempel så kallat radonsäkert byggande omfattar både utförande och tidsföränd-
ring (till exempel sprickor). I många fall skulle normkrav riktade till åtgärder som 'förbereder
för kommande' åtgärder och med normvärde för färdig byggnad vara bättre. Med dessa ut-
gångspunkter skulle det vara bra om man centralt utarbetade åtgärdsexempel och redovisade
hur dessa kan kompletteras i senare skede då byggnaden trots ett gott utförande i nyproduktion
har försämrats. Denna information borde föras ut till alla byggorganisationer (till exempel små-
husfabrikanter, byggmästarföreningar, arkitektkontor med flera)."

Konsulter: Olofström kommun har lämnat synpunkter.

Olofström önskar att konsulternas mätmetoder och kompetens vid radonmätning ska prövas,
"jämför behörighet för att besiktiga ventilationsanläggningar i bostadshus".



Bilaga I

ENKÄT OM RADON AVSEENDE FÖRHÅLLANDENA I NULÄGET,
MARS 1992

Frågor till Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller annan nämnd som handlägger
miljö- och hälsoskyddsfrågor

Insänds senast 1992-05-15 till:

Statens strålskyddsinstitut

Box 60204

104 01 STOCKHOLM

Commun

Förvaltning

StHvt <£** dammitfaA*

Lan

Utdelningsadress

Postnummer

Uppgiftslamnare

Befattning

2X6

271

Kommunkod

i»mm«tte%

Ortnamn

Telefon

Radonmätningar och resultat Avser både mätningar som gjorts för att spåra
byggnader med radon och sådana som gjorts för att bestämma årsmedelvärdet.)

Fråga 1. Antal bostäder respektive övriga hus (skolor, daghem mm) som
radonmätningar utförts i sedan 1979 (cirka antal)? S**» fau 271

Bostäder i flerbostadshus

Bostäder i småhus

övriga hus (skolor, daghem, mm

Summa

Totalt antal

20656

125933

5001

151590

> 200 Bq/m3

25X4

27599

414

30597

> 1000 Bq/m3

73

1419

49

tS4t

Ange om de uppgifter som getts i fråga 1 a är exakta uppgifter eller uppskattade

Exakt antal E ja 165 a. 0 nej
Uppskattat antal dl ja I14a.\& nej

Via- étm/HUKCi 6a*, <XK4cCt idväl exaAta,



Åtgärder mot radon i bostäder

Fråga 2. Uppföljning av spårningsmätning fuU 262 ttmmuMt

Kontrollerar kommunen att åtgärder vidtas om årsmedelvärdet i bostäderna är högre än
200 Bq/m3?

Egna hem

övriga lokaler

E Alltid 70 u

0 Alltid 1274i

0 Ibland 144 At

S Ibland 74 At

Aldrig 50 a

Aldrig 24 u

Fråga 3. Åtgärdade hus (om inte exakt antal kan anges, ange uppskattat antal)
S««* fad* 25g ébmmtutm,

a Antal hus som åtgärdats sedan 1979? Exakt antal 2615 Uppskattat antal 6g89

b Andel av de åtgärdade bostäderna som efter åtgärd hade radondotterhalter under
70 Bq/m3 respektive 200 Bq/m3 S««*» fad» 223 tamm****.

pucoOtull éuuUl iottSuUn

> 70 Bq/m3,
exakt andel

0 % g. f0%0.
20 %7.30% g.
40%7,50%2.
60 %O. 70% /.
SO %O. 90% f.
100% 7

> 70 Bq/m3,
uppskattad andel
0 % 11. to % n.
20 % t7. 30 % 11.
40 % 12, SO % 20.
60 % t. 70 % 7.
gO %7.90% 7.
!00%6

>200 Bq/m3,
exakt andel

0%2. 10 %O.
20 %0.30% 0.
40%4.50%4.
60% 2.70% 2.
gO %g.9O% 3.
tOO % t7

> 200 Bq/m3,
uppskattad andel
o % 2. to %0.
20 % 1.30% O.
40% 1.50% g.
60 % tO. 70 % 9.
gO % 21. 90 % 2g.
100 % 65

Känner ni till att åtgärder mot radon har gett upphov till problem med fukt, tjälskador
eller f rysskador? 5<«* fau 253 t*mmx*e*.

Fukt
Tjälskador
Frysskador

0
0

Ja
Ja
Ja

t4t

0*1

®
m
m

Nej
Nej
Nej

252 a
253 U
253 U

Varaktighet hos radonåtgärder. Har en senare ommätning visat att radonhalterna i
något åtgärdat hus ökat jämfört med mätningen direkt efter det åtgärden utförts?

Sowi i*U 207 i*4Hmu**%
E Ja 22AC 19 Nej fg5*c

Fråga 4. Radonbidrag fad* 239 t*mmu*t%

För att stimulera till åtgärder kan egnahemsägare få bidrag.
Vilken är kommunens erfarenhet av bidraget? //*»*. ?&* 4*«* iUtttU*

E

fru
Bra, stimulerar till åtgärder.
Bidraget har viss effekt på viljan att vidta åtgärder.
Bidraget har ingen effekt på viljan att vidta åtgärder.

92 u
132 a
ig *t



Fråga 5. Spåming och mätning St*** fru 270 **mmuMo
Atm.. "?(**. HUM iU etC tet* fU
frU e* oci- »*mm<t iamMut*

Hur bedriver kommunen spåming och mätning av radon

E Systematiska mätningar på kommunens initiativ. 162 <u

B Mätningar efter anmälan, om den anses befogad. 2f9<u

0 Ingen spåmings-och mätverksamhet. 5<u

H Spårnings- och mätverksamheten är avslutad från kommunens sida. J44t
Anm. USU éam*i««e*. mätt* UtU 4q*tcm«ttå4t »c/i ejtot ««miiU« 42 éutmmunenn. Han. ifrrtt <

Fråga 6. Radonplan Stum. fru 264

Har kommunen upprättat plan eller program för fortsatt flerårigt spåmingsarbete och
handläggning av radonfrågor enligt de riktlinjer som ges i: Radon. Allmänna råd från SoS
1990:5? (Finns det en plan är vi tacksamma om denna bifogas.)

0 Plan finns 59 <t S Arbete med plan pågår 42 u S Plan finns inte 167 *t

Fråga 7. Tar kommunen betalt för radonmätningar och kontroller?
(Flera svar kan förekomma) Sv** fru 271 tammuio

AtUK. "pUn, 404* «* (ti t** fo
frU CM- *eA &AtH4*UL 6<H*tmU«-

Hl Alltid ISu S Ibland i2O*t 0 Aldrig tl9u

Hl Med del av kostnaden 54 u S Hela kostnaden inklusive timdebitering

\S Endast om mätningarna görs på uppdrag, t ex vid köp och försäljning av hus tft u

M Vid besiktning av hus på fastighetsägarens begäran 45 tt

Fråga 8. Allmänna synpunkter på radonarbetet Su+* fru t2S tam-ut***.

Allmänna erfarenheter och synpunkter på information, spåming, mätning, skyddsåtgärder
och kostnader för mätning i byggnader.



Fråga 9. Synpunkter på de centrala myndighetemas föreskrifter, information och
service. Vad kan göras bättre? Sv** fau 99 tom*ut*e*



ENKÄT OM RADON AVSEENDE FÖRHÅLLANDENA i NULÄGET,
MARS 1992

Frågor till Byggnadsnämnden eller annan nämnd som handlägger plan- och
byggfrågor

Insänds senast 1992-05-15 till:
Kommun

HaUtC {Uuu. t Sootifc 226 ttmmUHVt

Förvaltning

S*x% U*. tavcrnlC fr

Kommunkod

U. 250 6*m*m«*.
Lan

Utdelningsadress

Postnummer Ortnamn

Uppgiftslämnare

Befattning Telefon

Statens strålskyddsinstitut

Box 60204

104 01 STOCKHOLM

Mark

Fråga 10. Kartläggning av markförhållandena S#**fuU

Har en översiktlig kartläggning gjorts av markradonet inom hela eller större delar av
kommunen?

Ja t!2a Nej 67 u

Planläggning

Fråga 11. Förekommer kommunala riskanalyser med avseende på
radonförhållanden som underlag för fysisk planering? Sv** tu* 246 A* mtmcx

Alltid 93 U Ibland S3 a IS Aldrig 70 u

Fråga 12. Anges restriktion för byggande på grund av radonförhållandena som
bestämmelser i detaljplan? Swi fru 24Z fanma**
B Alltid 71 tt 0 Ibland 70a B Aldrig lO7u



Fråga 13. Redovisas markradonförhållandena i beskrivning till detaljplan?
5«*t frU 244 toMtmuMOt

H Alltid 133 a 13 Ibland 75 u Hl Aldrig 36 a

Uppförande av nya byggnader

Fråga 14. Lämnar byggnadsnämnden information om markradon vid bygglovsprövning
när problem eventuellt kan förekomma? 5««t* fru 236 é<%mm««n.

A**t. "yiot 4CUN ** dt 44MUI &**. fcitciomma
frU c* <KA 4«mm+, éammut

M Skriftligt 103u E Muntligt 37 u H Skriftligt och muntligt 96 u
Hl Ingen information I6«c

Fråga 15. Ställer byggnadsnämnden krav på att radonförhållandena utreds för den
enskilda byggnaden vid bygglovsprövning? 5««* fru 244 tammfun.

H Alltid 52 u E) Ibland 127 *t S Aldrig 65 *t

Fråga 16. Andel byggnader uppförda efter 1989-01-01 som utförts radonsäkert eller
radonskyddande, cirka %. S»**. fru 223 tamm***.

Anm-. 7*6CIUM- oluui 4U*C*l 6amm«ne%

Småhus
0%
30
60
90

46. 10 5
% 13. 40
%O.7O%

4 5g. 20 % 19.
%4. 50% 16.

i2.gO% 13.
% 12. 100 % 21

St.
Flerfamiljshus
0%
30i
60%
90 "t

61.
ig.
3.
i 4.

tO % 3g. 20
40 %4. 50'A

70 %3.gO%
100 % 30

a£t*»e6

% to.
i 12.
ti.

övriga byggnader
0 % 77. 10 % 24. 20 5
30% 3. 40% 1.50%
60 %O.7O% 2. gO %
90 % 4. 100 % 12

4 5.
4.
4.

Ange om ovanstående svar grundar sig på exakta uppgifter eller uppskattade

Exakta uppgifter
Uppskattade uppgifter

0 ja E nej
1 ja § nej

Fråga 17. Kontroll av radondotterhalter i byggnader som uppförts efter 1989-01-01,
Cirka % Sv**. frU fg9 ésHtmmte*. Se

Småhus
Flerfamiljshus
övriga byggnader

Antal kontrollerade av alla
nybyggda hus, %

Antal med > 70 Bq/m3 av
alla kontrollerade hus, %

Ange om ovanstående svar grundar sig på exakta uppgifter eller uppskattade
Exakta uppgifter dl ja (3 nej
Uppskattade uppgifter S ja S nej



Fråga 18. Vem har som regel bekostat mätningen i nyuppförda hus?

AK-».. "?ln HM/t HM. dt <É** f&teiamm*
tfut* et ae/l 4*mm* iammttt

Husägaren 0 Ofta/alltid 92 H Ibland / / Hl Aldrig 24

BN E Ofta/alltid 12 E Ibland / H Aldrig fö

MHN S Ofta/alltid 49 H Ibland 55 S Aldrig 42

Annan B Ofta/alltid / H Ibland /7 S Aldrig S3

Fråga 19. Vem utför mätningarna? S««* /ui*

BN Hl Alltid ? B Ibland / / B Aldrig i T

MHN B Alltid d<r i l Ibland 5 / B Aldrig 2?

Konsult B Alltid 31 H Ibland 55 B Aldrig 2<r

Fastighetsägaren/bostadsinnehavaren med t ex spårfilm

0 Alltid 19 H Ibland 7/ E Aldrig <r?

Fråga 20. Allmänna synpunkter på radonarbetet

Allmänna erfarenheter och synpunkter på information, spaming, mätning, skyddsåtgärder
och kostnader för mätning i byggnader. So** fau 73 iammwwi



Fråga 21. Synpunkter på de centrala myndighetemas föreskrifter, information och
service. Vad kan göras bättre? S<** frd* 39 temmuHt*.



Fråga 17. Kontroll av radondotterhalter i byggnader som uppförts efter 1989-01-01,
cirka % Sm*% j*u fg9 t»mm«*t%.

Aim.. ~7*6*Ue* vtum antal étmmuMct.
fiuteUt pd p»t»<emtitell tuttlel
AttA.

Småhus

Flerfamiljshus

övriga byggnader

Antal kontrollerade av alla ny-
byggda hus, %
0 % 7g. tO % 7f. 20 % 6.
30% 4. 40% 2. 50% 3.
60 %0.70% t. gO % 7.
90 %3. 100% tO

0 % 106. tO % 32. 20 % 4.
30%2.40%2.50% 2.
60 %0.70% t. gO % 3.
90% t. tOO % g

0 % 106. fO %25.20% 0.
30%0.40%0.S0% 3.
60 %0.70% t. gO % 0.
90 %O. 100% 4

Antal med < 70 Bq/m3 av al-
la kontrollerade hus, %
0 % 5g. tO % 32. 20 % 3.
30%0.40%0.S0% 0.
60 %0.70% 0. gO % 0.
90 %0. t00%0

0 % SS. tO %5.20% 2.
30 % 0. 40 % 0. 50 % 0.
60 %O.7O% 0. gO % 0.
90 %0. t00%0

0%44. tO % 3. 20% 0.
30% 0.40% 0.50% 0.
60 %O.7O% 0. gO % 0.
90 %O. t00%0



Utgivna SS!-rapporter 1993
SSI-reports published in 1993

Nummer Titel Författare
.Number Title Author

01 Publikationer Informationsenheten

02 Survey and Evaluation of the External Research Lars Persson
and Development Programme 1977-1983 of the
Swedish Radiation Protection Institute

03 SSIs granskning av SKBs forskningsprogram 1992 Mikael Jensen

04 Ett arbetsnormalinstrument för kontinuerlig radon- Hans Möre
mätning

05 LENA_P A probabilistic verston of the LENA code Ulf Bäverstam
version 1.0 January 1993 Olof Karlberg

06 Studies on the Waste Depository of the Hans Ehdwal! et al
Sillamäe Plant
State of the art report from the project group

07 Medical Uses of Radiation: Retaining the Benefit Jack Valentin and
but Recognising the Harm Geoff Webb
Presented at the OECD/NEA Workshop on Radiation Protec-

tion Toward the Turn of the Century, Paris, 11-13 January 1993

08 Projekt Strålskydd Öst Torkel Bennerstedt,
Lägesrapport

09 Isotopkommittérapporter 1991 Mauricio Alvarez

10 Radon 1993 Statens
En rapport över läget strålskyddsinstitut

11 Methods for determination of strontium-90 in food Lena Wallberg
and environmental samples by Cerenkov counting J. Suomela, J. Melin

1 12
•

13

14

,

Method for determination of radium-226 in water
by liquid scintillation counting

Method for determination of radon-222 in water
by liquid scintillation counting

Method for determination of uranium isotopes in
water

Jorma Suomela

Jorma Suomela

Jorma Suomela



Utgivna SSI-rapporter 1993
SSI-reports published in 1993

Nummer
Number

Titel
Title

Författare
Author —

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Method for determination of plutonium

Utvärdering av normalieverksamheten vid
riksmätplatsen 1992

50 Hz-Magnetfelder. Gesetzgeberische Möglich-
keiten auf dem Gebiet der nichtionisierenden
Strahlung und Handlungsprogramme in Schweden

Allmänna råd om saneringsmetoder mm
Underlag för planering och genomförande av
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från
en kärnteknisk anläggning

Riodeklarationen om miljö och utveckling och
Agenda 21

Juridiska och miljömässiga aspekter som bör
beaktas vid framtagandet av miljökonsekvens-
beskrivningar för kärntekniska anläggningar

J. Suomela

J.E.Grindborg

Gert Anger

Judith Melin

Statens strål-
skyddsinstitut

Marie Wiborgh
et al

SSI's Review of SKB's Research Program 1992 Mikael Jensen

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon
En sammanställning av svar på 1992 års radonenkät

Kärnkraftindustrins - aktivitetsutsläpp
- yrkesexponeringar 1992

G. Åkerblom
M. Hellström
AC. Åkerblom

Huvudenheten för
kärnenergi

Kontrollmätning av låg- och medelaktivt avfall avsett Ingemar Lund
att slutförvaras i SFR-1; 1992 års mätningar Olof Karlberg

Gunilla Lindbom


