
 
Fastighetsuppgifter 

 

Se först till att du följt instruktionerna i uppmaningen enligt beslutet och Radonvägledningen. Fyll därefter i denna blankett med fastighetsuppgifter och 
skicka den tillsammans med kopior på mätrapporterna till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna blankett finns också digitalt på www.katrineholm.se.  
Skicka till:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm.  

Blanketten och rapporterna kan även scannas och skickas med e-post till: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
   

Fastighetsägare, namn  

Organisationsnummer  

Postadress till fastighetsägare  

Postnummer  

Ort  

Fakturaadress, om annan än ovan  

Kontaktperson  

E-post  

Telefon (inkl. riktnummer) / Telefon mobil  

Antal mätprotokoll som bifogas  

Övrig information  

     

 

        OBS! 2 sidor - var god vänd 



 
 
 

Fastighetsbeteckning och gatuadress 
 
 

Fyll i fastighetens namn med tillhörande gatuadress/er på raderna nedan 
 

Använd en rad per huskropp 

Antal befintliga bostäder 

 

Granskning av mätresultat 

Totalt i hela 
huskroppen 

I direkt 
markkontakt, utan 

underliggande 
källare* 

Är alla bostäder med direkt 
markkontakt mätta? 

Är minst 20 % av övriga 
bostäder mätta? 

Ja Nej Finns ej Ja Nej 

 
       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

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

        OBS! 2 sidor - var god vänd 
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