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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

MILJÖNÄMNDEN

2020-09-09

ÖSTRA SKARABORG
MN § 42

Dnr 2020-4582

Miljönämndens verksamhetsmål för år 2021
Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att anta mål för år 2021 inom
verksamhetsperspektiven tillsyn/kontroll, kund, medarbetare och finansiering.
Redogörelse för ärendet

Inför varje verksamhetsår beslutar miljönämnden om mål för verksamheten.
Direktionen beslutar om övergripande strategiska mål inom respektive
verksamhetsperspektiv. Nämnden beslutar om verksamhetsmål som är relaterade
till direktionens strategiska mål.

Beslutsunderlag

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Miljönämndens verksamhetsmål för år 2021
Bilaga

Miljönämndens verksamhetsmål för år 2021

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

MILJÖNÄMNDEN

2020-09-09

ÖSTRA SKARABORG
MN § 43

Dnr 2020-6034

Miljönämndens sammanträdesdagar 2021
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar
och platser för nämndens sammanträden 2021:
•

Onsdagen den 27 januari, Skövde

•

Onsdagen den 24 februari, Skövde

•

Onsdagen den 7 april, Hjo

•

Onsdagen den 5 maj, reservdatum, Skövde

•

Onsdagen den 2 juni, Karlsborg

•

Onsdagen den 8 september, Tibro

•

Onsdagen den 13 oktober, Falköping

•

Onsdagen den 3 november, reservdatum, Skövde

•

Onsdagen den 1 december, Skövde

Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte någon annan tid anges i kallelsen.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-12

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖNÄMNDEN
ÖSTRA SKARABORG
MN § 44

Sammanträdesdatum

2020-09-09
Dnr 2020-147

Länsstyrelsens granskning av Miljösamverkan östra
Skaraborgs tillsyn enligt miljöbalken — svar till
länsstyrelsen
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande kommentarer och svar
på punkterna i länsstyrelsens rapport:

Inledningsvis konstaterar miljönämnden att länsstyrelsen har genomfört
uppföljningen på ett bra sätt. Goda förkunskaper och ett genomarbetat förarbete
gjorde att uppföljningsbesöket upplevdes som professionellt och givande.
Nämnden noterar att länsstyrelsen uppmärksammar styrkor i nämndens
verksamhet och har positiva kommentarer om bland annat en väl fungerande
verksamhet, oberoende tillsyn av kommunala verksamheter och en målstyrd
tillsyn. Vidare ser länsstyrelsen effektiviteten i organisationen, samt att nämnden
har en kompetent och erfaren personal och att det genomförs en välfungerande
tillsyn.
Miljönämnden känner en styrka i att de svagheter som uppmärksammas är kända
för nämnden som fortsätter arbeta med ständiga förbättringar.
Länsstyrelsens redovisade brister, risker och rekommendationer
Brister och risker
Nedan följer länsstyrelsens redovisade brister, risker samt rekommendationer med
miljönämndens kommentar.
1) "Det finns en risk för att den händelsestyrda tillsynen inte kan bedrivas
effektivt då den ibland prioriteras ner eftersom den planerade tillsynen har
första prioritet."
Miljönämndens kommentar: Eftersom nämnden tar betalt av företagen i
förväg anser nämnden att den planerade tillsynen är viktig att prioritera högt.
Det är dessa verksamheter som har återkommande tillsyn som nämnden
uppfattar ger effekt och miljönytta just genom att den är regelbunden och
återkommande med fokus på de risker som finns inom olika verksamheter.
I behovsutredningen ingår en andel händelsestyrd tillsyn baserad på
erfarenhetsvärden. Den organisation och planering nämnden har bedöm klara
det uppdrag den har. Nämnden ser inte heller någon större risk att så inte sker.
Skulle det inträffa så finns en regelbunden dialog inom kontoret som innebär
att nämnden kan prioritera i verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN § 44 forts.
2) "Tillsynsplanen är bl.a. baserad på att det är full bemanning på kontoret. När
tjänstledigheter, vård av sjukt barn och sjukskrivningar tillkommer är det
svårt att hinna med tillsynen, som exempelvis tillsyn av små avlopp. Det finns
därmed en risk att medarbetarna får för mycket att göra och känner sig
stressade."
Miljönämndens kommentar: Ett av underlagen till tillsynsplanen är
behovsutredningen. Behovsutredningen redovisar hur stora tillsynsbehoven är
inom nämndens område. Under året följs sjukskrivningar, frånvaro,
delarbeten etc. upp för att se om det finns större avvikelser jämfört med plan.

Nämnden har som målsättning att ha en viss överanställning i början på året.
Avsikten med överanställningen är att snabbare kunna ha handläggare på
plats i händelse av sjukskrivning etc.
3) "Länsstyrelsen ser en risk att ett eventuellt införande av efterdebitering
kommer att medföra ökade kostnader för verksamheten och mer
administration. Det kan också medföra en ökad osäkerhet kring budget och
vilka resurser som kan avsättas för tillsynen."
Miljönämndens kommentar: Miljönämnden är medveten om den risk som
finns. Det finns en politisk vilja att införa efterhandsdebitering. Det
efterfrågas också av nämndens kunder vilket är förståeligt och det är i viss
mån rimligt att ta betalt efter utförd tjänst.

Nämnden ser inte att det på grund av efterhandsdebitering blir svårare att
genomföra en korrekt behovsutredning.
4)

"Länsstyrelsen bedömer att resurserna för tillsyn av små avlopp inte räcker
till i förhållande till ambitionsnivån. Det råder även en otydlighet om målet
för tillsynen."
Miljönämndens kommentar: För att åtgärda den tillfälligt ökade arbetsbelastningen har avloppsteamet från februari 2020 haft utökade resurser till sitt
förfogande. I behovsutredningen för 2021 framgår ett något utökat behov av
resurser vilket nämnden i nuläget redan planerar för. Angående upplevelsen av
att det finns en otydlighet om målet för tillsynen så har miljökontoret fört
diskussioner internt. Målet i sig är tydligt men uppföljningen av målet består av
en total sammanvägd bedömning av flera parametrar vilket kan upplevas för
oprecist. Nämnden har ändå valt att fortsätta fokusera på att följa upp antalet
åtgärdade avlopp, vilket försvåras av att avlopp kan åtgärdas på många olika sätt,
till exempel att fastighetsägaren bygger en ny enskild avloppsanläggning,
ansluter sig det kommunala avloppsnätet eller någon typ av gemensamhetsanläggning. Eftersom det dessutom generellt ges god tid att åtgärda ett avlopp är
antalet åtgärdade avlopp ett resultat av arbete som genomförts åren innan och
resultatet ska värderas utifrån att det naturligt förekommer en variation över år.
Miljönämnden har sett ett värde i att fortsätta följa upp målet på samma sätt
under flera år i följd för att få en bättre helhetsbild av resultatet.

Justerandes signatur
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MN § 44 forts.
Rekommendationer
5) "Nämnden bör se över ambitionsnivån alternativt se till att ha tillräckligt med
personal på plats för att kunna genomföra både planerad och händelsestyrd
tillsyn."
Miljönämndens svar: Nämnden ser regelbundet över personalbehovet i
relation till ambitionsnivån men nämnden kan se över hur detta görs för att få
en högre träffsäkerhet i sina bedömningar. Nämnden bedömer att den i
dagsläget kan genomföra både planerad och händelsestyrd tillsyn.

6) "Nämnden rekommenderas att i kommande behovsutredning räkna in ett
något ökat resursbehov beroende på trolig personalomsättning, samt resurser
för att hinna med inkommande ärenden, t ex i form av remisser, klagomål
samt uppföljning av klagomål."
Miljönämndens svar: Nämnden har som målsättning att ha en viss
överanställning i början på året. Avsikten med överanställningen är att
snabbare kunna ha handläggare på plats i händelse av sjukskrivning etc.

7) "Nämnden behöver prioritera att lämna yttrande till länsstyrelsen i samband
med tillståndsprövningar, framför allt i de fall där nämnden är
tillsynsmyndighet."
Miljönämndens svar: Nämnden ser över sitt arbetssätt för att säkerställa att
rätt prioriteringar görs.

8) "Det behöver vara tydligt för verksamhetsutövaren vad som är ett
överklagningsbart beslut och vad som är en tillsynsrapport. En tillsynsrapport
kan inte överklagas och ska därför inte innehålla några krav. Frivilliga
åtaganden är inte juridiskt bindande och det är därför viktigt att dessa
kompletteras med beslut när så behövs."
Miljönämndens svar: Nämnden är medveten om problematiken och arbetar
intensivt med att se över sina arbetssätt så att tydligheten i vad som är beslut
m.m. är hög och förståelig.

9) "Förvaltningen bör se över så de skriftliga rutinerna stämmer överens med
hur olika arbetsuppgifter utförs. Vid behov bör rutinerna anpassas efter de
olika teamens arbetsuppgifter och förutsättningar."
Miljönämndens svar: Nämnden är medveten om svårigheterna med
processer, rutiner m.m. och arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla
sina arbetssätt.

Justerandes signatur
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10)
"Förvaltningen behöver se över hur miljöskyddsteamet ska organiseras och
förtydliga hur de olika teamen ska fördela arbetet. Arbetssätten bör vara
behovsanpassade för de olika teamen."
Miljönämndens svar: Miljökontoret har under våren 2020 påbörjat arbetet
med hur team miljöskydd ska organiseras. Arbetet kommer att fortsätta under
hösten 2020.

11)"Besluten för små avlopp behöver ses över så att de blir mer tydliga med när
det är ett tillstånd och vad tillståndet gäller. Villkoren bör också göras
tydligare så att det framgår vad som gäller anläggandet och vad som avser
driften av anläggningen"
Miljönämndens svar: Nämnden har uppmärksammat tidigare att detta kan
förbättras och påbörjat diskussioner om hur det kan göras på bästa sätt.
Nämnden planerar att väga in erfarenheter från andra kommuner innan den
sätter ramen för hur tillstånden kan förtydligas.

Redogörelse för ärendet
Den 16 januari 2020 gjorde länsstyrelsen ett uppföljande besök hos Miljönämnden
östra Skaraborg. Under besöket granskades nämndens miljöbalkstillsyn.

Den 19 mars kom länsstyrelsens rapport från besöket. Länsstyrelsen hade tretton
positiva kommentarer och angav även fyra brister/risker samt sju
rekommendationer som man vill ha kommenterade före den 1 september 2020.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-20
Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen hos
Miljösamverkan östra Skaraborg, daterad 2020-03-19
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län, dnr 503-25221-2019

Justerandes signatur
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MN § 45

Dnr 2020-5672

Remiss om slutredovisning av utförda efterbehandlingsarbeten vid Ranstadsverket, Skövde och Falköpings
kommuner
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande yttrande:
Miljönämnden anser att slutredovisningen ger en bra bild av de åtgärder som
vidtagits för att minska miljöpåverkan av uranbrytningen i Ranstad.
Den ger även en bra historisk beskrivning av hur brytningen och den efterföljande
produktionen av uran gick till.
Miljönämnden föreslår att länsstyrelsen låter ta fram en mera lättillgänglig version
av redovisningen, där resultaten av utförda miljöåtgärder sammanfattas.
Miljönämnden anser också att ansvarsfrågan om framtida kontroll och åtgärder av
området samt dess finansiering snarast behöver fastställas i samråd med berörda
myndigheter.
Miljönämnden förutsätter att det allmänna i form av staten, fortsatt kommer att
vara ansvarig för dessa åtgärder.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från länsstyrelsen om
slutredovisning av utförda efterbehandlingsåtgärder vid uranbrytningen i Ranstad.
Länsstyrelsen vill få svar senast den 16 september 2020.
På fastigheten Häggum 3:9 m.fl. bedrevs brytning av alunskiffer för att framställa
uran. Skifferbrytningen pågick mellan 1965 och 1969 och producerade totalt
ca 215 ton uran.
Orsaken till att uranbrytningen lokaliserades till Ranstad var tillgången till ett
lämpligt område för deponering av lakresten, som skulle rymma 15 års produktion
i första hand.
Det är i princip tre olika områden som är rester av uranbrytningen vid Ranstad och
där miljörisker har förekommit eller förekommer:
•
•
•

Justerandes signatur

4‘k

Det tidigare dagbrottet (Tranebärssjön)
Industriområdet
Lalcrestdeponin med tillhörande sjöar.

Utdragsbestyrkande
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MN § 45 forts.
Dagbrottet
Efter att brytningen upphörde 1969 har olika efterbehandlingsåtgärder genomförts
för att minska miljöpåverkan. Tätning har bland annat utförts för att hindra
vatteninträngning mot underliggande berggrund. Därefter fylldes dagbrottet med
vatten till nuvarande nivå (+ 176,5 m.ö.h.).
Kontroll av omgivningspåverkan
Ytvatten från Tranebärssjön leds till Pösan via ett grävt dike. Kontroll av metaller
samt kemiska parametrar har utförts och indikerar att sjön ger ett tillskott till
Pösan av främst uran. Fortsatt kontroll kommer sannolikt att behövas.
Industriområdet
De fasta installationer som användes för uranframställningen och som inte kan
användas för andra ändamål, är nu rivna. Vissa delar av området har täckts över
medan andra har friklassats (i strålningshänseende) och nu anses vara lämpliga för
t.ex. fritidsbebyggelse.

Kontroll av omgivningspåverkan
Begränsad omgivningskontroll kommer sannolikt att behövas i detta område.
Lakrestdeponin
Till lakrestdeponin transporterades rester av alunskiffer m.m., efter att uranet hade
utvunnits ur skiffern. Lakresternas innehåll samt mängder framgår av tabellen
nedan. Den totala mängden avfall som har deponerats är ca 1 670 000 ton varav
lalcresten uppgår till ca 1 000 000 ton.

Ämne
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
Svavel
Sulfat'
Fosfor
Arsenik
Uran
Corg (TOC)

Andel i naturlig
alunskiffer (%)
44,9
12,3
8,7
1,5
0,8
0,2
6,9
20,7
0,08
0,008
0,031
15,5

Andel i lakrest (%)

Mängder i lakrest (ton)

45,5
12
7,1
1,2
0,7
0,2
6,4
19,2
0,01
0,007
0,008
15,5

472 290
124 560
73 698
12 456
7 266
2 076
66 432
199 296
104
73
99
160 890

I Beräknat utifrån svavelhalten
Justerandes signatur
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Kontroll av omgivningspåverkan
Lakrestdeponin är den största källan till omgivningspåverkan från den tidigare
uranutvinningen i Ranstad. Länsstyrelsen har förklarat området som varande ett
miljöriskområde. Detta begränsar markutnyttjandet inom området och så kommer
det att vara för all framtid.

Miljöproblemen har sin grund i risken att utlakningen av metaller hastigt kan öka
ifall en ökad mängd syre kan tränga ner i deponin. Då kan omgivande recipienter
och ekosystem slås ut till följd av följd av metallernas giftpåverkan.
Orsaken till förhållandet med syreinträngning är att naturlig alunskiffer är ganska
tät. Det är t.ex. svårt för vatten att komma igenom. Den huvudsakliga urlakningen
i alunskiffer sker därför där skiffern går i dagen. Alunskiffern som ligger i
deponin har först krossats vilket innebär att en stor yta har exponerats. Sedan har
den lakats ur med svavelsyra som har gjort att en hel del metaller har lakats ur.
Kvarvarande metaller kan dock vara mer lättrörliga än ursprungligen, framför allt
beroende på att det är en sur miljö med risk för vittringsprocesser. Dessa kan
accelerera om luft och vatten får tillträde. Det är därför det är så viktigt att
deponitäckningen är och förblir tät för all framtid.
Dessutom förkommer det begränsad påverkan på grundvattnet, men denna sprider
sig mycket långsamt.
För att fortsättningsvis minska risken för ökad vittring och därmed utlakning av
metaller samt övrig påverkan, krävs ett långsiktigt kontrollprogram som ger
tydliga signaler vid ökade flöden av metaller och andra föroreningar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-19
Remiss från länsstyrelsen, med bilaga
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län, dnr 575-11580-2019

Justerandes signatur
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2020-09-09
Dnr 2020-1255

Fukt i flerbostadshus som tillhör Peoples Homes
Verksamhetsutövare:
Org.nr/personnr:
Besöksadress:
Fastighetsbeteckning:

Peoples Homes AB
16556723-4561
Klostervägen 13
Gudhem 12:5, Falköpings kommun

Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Peoples Homes AB,
organisationsnummer 556723-4561 om att i samtliga bostäder på Klostervägen 13
i Gudhem genomföra fackmannamässigt utförd utredning av om:
1. det förekommer fuktskador på vinden samt kontroll av om yttertaket är
helt. Utredningen ska utföras av en byggdoktor eller diplomerad
fuktsakkunnig.
2. det finns tätskikt i våtrum och förslag på nödvändiga åtgärder för att
minska risken för att felaktigt utförda rörgenomföringar och
golvbrunnsinstallationer medför stora risker för läckage in i
konstruktionen. Utredningen ska utföras av våtrumsentreprenör.
Peoples Homes AB ska skriftligen redovisa punkt 1 och 2 till nämnden senast
60 dagar efter att de tagit del av detta beslut.
Miljönämnden östra Skaraborg bestämmer att punkt 1 och 2 ska gälla omedelbart
även om det överklagas.
Nämnden beslutar att förena ovanstående punkt 1 med ett vite om 40 000
kronor och punkt 2 med ett vite om 60 000 kronor om det inte efterlevs.
Peoples Homes AB har rätt att överklaga beslutet. Information om bland annat
vad överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Den 14 mars 2019 fick miljönämnden in ett klagomål på boendemiljön i Peoples
Homes AB:s bostäder på Klostervägen 13 i Gudhem.
Med anledning av klagomålet genomförde nämnden en kontroll av inomhusmiljön
i det aktuella flerbostadshuset den 19 mars 2019. I samband med kontrollen
noterade nämnden ett antal brister i boendemiljön. Bland annat fanns tecken på
fuktskador till exempel i form av mikrobiell påväxt och förhöjd fukthalt.
Den 8 april 2019 beslutade miljönämnden (DB 2019-441) att Peoples Homes AB
skulle genomföra fukt- och ventilationsutredningar och redovisa resultatet till
nämnden senast den 23 augusti 2019. Miljönämnden fick inte in någon sådan
redovisning.
Justerandes signatur
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Den 11 september 2019 fattade miljönämnden ett nytt beslut (MN § 43) om fuktoch ventilationsutredningar. Denna gången var beslutet förenat med vite. Den 5
december 2019 redovisade Peoples Homes AB en fuktutredning som Anticimex
genomfört.
I rapporten finns följande utvärdering av mätningar, iakttagelser samt gjorda
analyser:
Uppmätta fukttillskott i lägenheterna är att anses som höga eller mycket höga för
mekaniskt ventilerade byggnader och uppmätta fuktkvotsvärden är över kritiska
gränsvärden för mikrobiell tillväxt. Mikrobiell tillväxt har också påträffats i
lägenheterna.
Enligt min uppfattning finns det ett flertal faktorer som orsakat de fuktrelaterade
skadorna/upptäckterna i lägenhet
.
De högt uppmätta fukttillskotten i lägenheterna är beroende på stort antal boende i
respektive lägenhet och onormalt hög/felaktig användning av vatten i dusch/wc och
toaletter. I jämförelse med lägenhet som stått obebodd ett tag noterades där
betydligt lägre fukttillskott.
Förhöjd/hög fuktindikering på golv och väggar samt hög fuktkvotsmätning i fotlist
beror på onormal hög/felaktig användning av vatten i dusch/wc och toaletter i
kombination med naturlig fuktvandring från mark och krypgrund in i
konstruktionen/materialen. Att värme och ventilation varit nedsatt tidvis ger en
större möjligt för mikrobiell tillväxt att uppkomma.
Vid renovering av dusch/wc har inte gällande branschregler följts samt så
förekommer läckage/droppläckage från vattenrör, duschmunstycken och avlopp.
Otätheter utifrån vid fönster och utvändig puts. Detta har sannolikt bidragit till ökad
fuktbelastning i de utrymmen som berörs.
Då stommen och bjälklag består av stenmaterial är det de organiska ytskikten på
väggar, golv och innertak som tagit skada samt fästmaterial.
Orsak till formförändringar i innertakets ytmaterial lokalt kunde inte fastställas.
I rapporten lämnas följande åtgärdsförslag:
Invändigt:
Då fuktrelaterade skador och förhöjda/höga fuktindikeringar/fuktkvotsmätningar
noterats på ytskikt samt fotlist i flertalet av utrymmena i alla lägenheter bör de ses
över av fackman och åtgärdas vid behov, främst i angränsning mot våtrum,
toaletter och ytterväggar. Viktigt att bakomvarande konstruktioner kontrolleras.
All fotlist byts ut, gärna mot icke organiskt material, även träpanel som finns på
väggar i lägenhet kan med fördel avlägsnas för att minska risken för
fuktrelaterade skador. Risk finns för extra exponering av eventuella mögelsporer
när ytskikt avlägsnas så åtgärder som begränsar spridning bör vidtagas innan
eventuell renovering.
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Minskad vattenbegjutning bör ske i dusch/wc och toaletter samt att
våtrumsentreprenör kontaktas för kontroll av tätskikt och utförande av tidigare
renovering.
Övrigt:
Kontroll av vind och yttertak rekommenderas, då stora fuktmängder finns i
lägenheterna och har sannolikt funnits länge, vilket kan orsaka skador på vinden
samt kontrollera orsaken till formförändring i innertakets ytmaterial.

Den 12 december 2019 (DB 2019-2191) förelade miljönämnden Peoples Homes
AB i punkt 3a och 3b om att utreda förekomst av fuktskador på vinden samt
kontroll av taket och våtrum senast den 19 februari 2020. Beslutet var förenat med
ett vite på sammanlagt 25 000 kronor. Nämnden beslutade att dessa åtgärdspunkter skulle gälla omedelbart även om de överklagades. Inga undersökningar
som visade att Peoples Homes AB utrett vind och våtrum kom in till nämnden.
Den 3 februari 2020 överklagade Peoples Homes AB åtgärdspunkterna 3a och 3b
i förläggandet.
Den 9 mars 2020 fattade miljönämnden ett nytt beslut om att Peoples Homes AB
ska utreda förekomst av fuktskador på vinden samt kontroll av taket och våtrum,
och skriftligt redovisa utredningarna till nämnden senast 60 dagar efter att
företaget tagit del av beslutet. Beslutet var förenat med ett vite på sammanlagt
50 000 kronor. Nämnden beslutade att åtgärdspunkterna i föreläggandet skulle
gälla omedelbart även om de överklagades. Inga utredningar har kommit in till
nämnden inom den förelagda tiden.
Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Det är den som är verksamhetsutövare som har bevisbördan för att miljöbalkens
regler följs, enligt 2 kapitlet 1 § miljöbalken.
Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön
I 2 kapitlet 7 § miljöbalken anges att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Av 9 kapitlet 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka
hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Justerandes signatur
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Vid bedömningen av vad som är en olägenhet har miljönämnden använt sig av
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS
2014:14)
Enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
I 26 kapitlet 21 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får förelägga den
som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i
denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter
från sådan verksamhet.
Den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för
människors hälsa eller miljön är skyldig att utföra de undersökningar av
verksamheten och dess effekter som miljönämnden kräver för tillsynen, enligt
26 kapitlet 22 § miljöbalken.
Av 26 kapitlet 14 § miljöbalken framgår det att en tillsynsmyndighet far förena
beslut med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen (1985:206) 1-3 §.
I 26 kapitlet 26§ i miljöbalken står att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess
beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.
I 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) anges
bland annat att i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall
en bostad särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande störningar.

Miljönämndens bedömning
Miljönämnden bedömer att de förhöjda fukthalterna, formförändringarna i tak,
som beskrivs i den fuktutredning Peoples Homes AB redovisat till nämnden, är
tecken på fuktskador som behöver utredas.
Fuktskador kan bland annat ge upphov till emissioner och mikrobiell påväxt som
är en olägenhet för människors hälsa. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) finns det angivet att
tillsynsmyndigheten bör beakta om det förekommer synlig mikrobiell tillväxt vid
bedömningen om fukt och mikroorganismer innebär en olägenhet för människors
hälsa.
Justerandes signatur
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Att bo i byggnader med fuktskador ökar risken för luftvägsinfektioner och besvär
i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer
som har astma kan få mer besvär av sin sjukdom. Personer med allergi är särskilt
känsliga och kan påverkas negativt. Även personer utan allergi kan påverkas
negativt i byggnader med fuktskador. Enligt Världshälsoorganisationen WHO ger
fuktskador i bostäder också ökad risk att insjukna i astma, framför allt hos barn.
Det är viktig att kontrollera att yttertaket är helt och att det inte förekommer
fuktskador på vinden. Kontrollerna är nödvändiga för att kunna åtgärda och
förebygga fuktskador. Av samma anledning är det viktigt att det finns tätskikt i
badrummen och att felaktigt utförda rörgenomföringar samt
golvbrunnsinstallationer inte medför stora risker för läckage in i konstruktionen.
För att kunna avgöra om det finns risk för olägenhet för människors hälsa, anser
nämnden att undersökningar behöver genomföras av någon som har
fackmannamässig kompetens.
Miljönämnden bedömer att fuktskadorna i byggnaden är så omfattande att det är
viktigt att rätt åtgärder sker skyndsamt. Undersökningar av vind, tak och våtrum
är en förutsättning för att kunna vidta lämpliga åtgärder och säkerställa de
boendes inomhusmiljö. Föreläggandet är av väsentlig betydelse ur
hälsoskyddssynpunkt för de boende. Beslutet bör därför gälla även om det
överklagas.
Nämnden anser att det finns skäl att förlägga med högre vite eftersom tidigare
föreläggande inte följts.
Fortsatt handläggning
När Peoples Homes AB redovisat utredningarna till miljönämnden kommer
nämnden att granska dem.
Om miljönämnden inte fått några uppgifter från Peoples Homes AB inom utsatt
tid kan nämnden komma att besluta om ett nytt föreläggande som nämnden
förenar med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden östra Skaraborg kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta ärende när handläggningen är fårdig. Avgiften per timma är
1 035 kr. Handläggningen har tagit 2,25 timmar. Avgiften hittills blir då 2 329 kr.
Avgiften tas ut enligt den taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som
gäller i den aktuella kommunen. Taxan är antagen med stöd av 1 och 3 § kap. 27
miljöbalken.
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Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Peoples Homes AB,

Västra Frölunda

Delgivningsmetod
Särskild delgivning med juridisk person
Bilaga till Peoples Homes AB
Överklagningshänvisning
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För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Fastighets AB
Visionsgruppen i Falköping med organisationsnummer 556219-4331 om följande:
1. Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping ska genomföra de åtgärder som
behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3
luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka
lägenheter som hade mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens
referensnivå i tidigare mätning.
Byggnadsid
2034565
2063183
2206790
2024176

FastighetsAdress
Lägenhetsnummer
beteckning
Sankt Jakob 13 Sankt Sigfridsgatan 25
Hovtången 5
Sankt Sigfridsgatan
40B
Skalbaggen 10 Kapellsgatan 21
Kapellsgatan 25
Skalbaggen 7

1980995

Hammaren 2

Warenbergsgatan 18A

2. Efter att Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping har utfört åtgärder ska
de genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter
konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna
ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 60 dagar.
Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 2021.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2021. Om Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping har mätt i någon av
lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 200
Bq/m3 luft, behöver företaget inte göra om mätningen i den lägenheten.
4. När Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping redovisar mätresultat till
miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som respektive mätning är
utförd i.
Justerandes signatur
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5. Om Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping säljer någon av de aktuella
fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i
stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping har rätt att överklaga beslutet.
Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Fastighets AB
Visionsgruppen i Falköping att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa
resultaten till nämnden. I april 2013 redovisade företaget resultat från
radonmätningar till nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i flera
lägenheter.
Miljönämnden fattade beslut (DB 2013-1496) om att Fastighets AB
Visionsgruppen i Falköping skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i
de flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande
mätningar till nämnden. Rapportering av mätningar efter åtgärder skulle ske till
nämnden senast den 31 januari varje år till och med år 2017.
I februari 2015 samt maj och juni 2016 delredovisade företaget resultat från
radonmätningar till miljönämnden.
I januari 2017 informerade företaget miljönämnden om att de inte var färdiga med
åtgärder och uppföljande mätningar i alla de aktuella flerbostadshusen. Nytt
redovisningsdatum blev den 31 maj 2017.
I maj 2017 redovisade Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping ytterligare
uppföljande mätningar till nämnden, som visade att det fortfarande fanns
lägenheter som överskred referensvärdet. Nytt datum för redovisning av
uppföljande mätningar efter åtgärder blev den 31 maj 2018.
Den 25 juni 2018 redovisade företaget nya uppföljande radonmätningar. Det fanns
lägenheter där radonhalten överskred Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde.
Ytterligare åtgärder skulle genomföras och nya mätningar redovisas till
miljönämnden den 31 maj 2019. För några av lägenheterna skulle en ny
åtgärdsplan tas fram.
Justerandes signatur
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Den 15 juni 2019 redovisade företaget nya mätningar samt en ny åtgärdsplan för
kvarvarande lägenheter. Den nya planen var att samtliga lägenheter skulle
åtgärdas under 2020. Rapportering av en del av resultaten skulle ske den 31 maj
2020.
Den 18 maj 2020 redovisade Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping nya
mätresultat. Det fanns lägenheter där radonhalten överskred Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde. Den 27 juli redovisade företaget en åtgärdsplan där
de angav att de kommer att åtgärda de kvarvarande lägenheterna och redovisa
uppföljande mätningar senast den 31 maj 2021.
Skälen för miljönämndens beslut
Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa

1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
Justerandes signatur
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten far
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.

Miljönämndens bedömning
Eftersom Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping har redovisat att radonhalten
inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med
höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att
de ska vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
Miljönämnden bedömer att Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping som
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för
att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping ska genomföra nya långtidsmätningar i
de lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att
åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och
Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping inte har mätt i alla lägenheter, är det
viktigt att de genomför fler mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för
hög i fler lägenheter i huset. Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som
beskrivs i punkt 3 i beslutet.
Miljönämnden har tidigare förelagt Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping om
att sänka radonhalten för ovan angivna flerbostadshus. Eftersom de inte har
redovisat några resultat som visar på åtgärder som haft effekt anser miljönämnden
att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att Fastighets AB
Visionsgruppen i Falköping ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från Fastighets AB
Visionsgruppen i Falköping kommer nämnden att granska dem. Om protokollen
visar att radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta
ärendet.
Om Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping inte redovisar nya radonmätningar
efter att de genomfört radonsänkande åtgärder för ovan angivna flerbostadshus
senast den 31 maj 2021, kan miljönämnden begära att vitet ska dömas ut.
Företaget får då maximalt betala 250 000 kr. Nämnden kan även komma att
besluta om ett nytt föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 2 timmar.
Avgiften blir då 2 070 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping har tagit emot fakturan
som de kan överklaga den.
Om Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping vill lämna synpunkter på avgiften
ska de höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping,
@visionsgruppen.se

Särö

Bilagor till Fastighets AB Visionsgruppen i Falköping
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
Justerandes signatur
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Dnr 2020-1188

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
Heimstaden Falk AB, Falköpings kommun
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Heimstaden Falk AB med
organisationsnummer 559002-8063 om följande:
1. Heimstaden Falk AB ska genomföra de åtgärder som behövs för att
radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3 luft i någon av
lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka lägenheter som
hade mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens referensnivå i
tidigare mätning.

Byggnads- Fastighetsid
beteckning
1713924
Hammaren 7

1769985

Adress

Lägenhetsnummer

Eriksgatan
33

Sankt Tomas 13 Warenbergsgatan 11

2. Efter att Heimstaden Falk AB har utfört åtgärder ska de genomföra nya
radonmätningar i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200
Bci/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober
och 30 april och pågå under minst 60 dagar. Resultaten ska redovisas till
miljönämnden senast den 31 maj 2021.
3. När Heimstaden Falk AB redovisar mätresultat till miljönämnden ska det
framgå vilken lägenhet som respektive mätning är utförd i.
4.

Om Heimstaden Falk AB säljer någon av de aktuella fastigheterna innan
de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i stället lämna köparens
namn och adress till miljönämnden.

Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Heimstaden Falk AB har rätt att överklaga beslutet. Information om bland annat
vad överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning.

Justerandes signatur
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Redogörelse för ärendet
I februari 2017 förelade miljönämnden Din bostad Falk AB om att sänka radonhalten i de flerbostadshus där radonhalten var över 200 Bq/m3 luft och redovisa
resultat från radonmätningar till nämnden senast den 31 maj 2019. De tidigare
ägarna hade redovisat mätresultat som överskred Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde. Efter föreläggandet genomförde företaget ett namnbyte.
Den 10 oktober 2019 fattade miljönämnden beslut (DB 2019-1587) om att
Heimstaden Falk AB skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de
flerbostadshus där det fanns överslcridanden och redovisa uppföljande mätningar
till nämnden senast den 31 maj 2020. Den 28 maj 2020 redovisade de resultat från
radonmätningar till miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i de
lägenheter som finns angivna i punkt 1. Heimstaden Falk AB redovisade också en
åtgärdsplan där de anger att de planerar att installera FTX-aggregat i lägenheterna.
Uppföljande radonmätningar beräknas kunna skickas in till miljönämnden innan
den 31 maj 2021.
Heimstaden Falk AB redovisade även resultat som visade att referensvärdet inte
längre överskrids i följande flerbostadshus:
Byggnads-id
1767248
1672364

Fastighetsbeteckning
Sankt Jakob 18
Skogslinden 4

Adress
Eriksgatan 29
Idrottsgatan 37

Kommun
Falköping
Falköping

Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa
1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.

Justerandes signatur
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3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten far
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖNÄMNDEN
ÖSTRA SKARABORG

Sammanträdesdatum

2020-09-09

MIN § 48 forts.
Miljönämndens bedömning
Eftersom Heimstaden Falk AB har redovisat att radonhalten inom nämnda
flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på
200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter
i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta
åtgärder för att sänka radonhalten.
Miljönämnden bedömer att Heimstaden Falk AB som fastighetsägare är de som
har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. För
att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya mätningar göras efter att
åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att kostnaderna för att utföra
åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till nyttan det medför.
Heimstaden Falk AB ska genomföra nya långtidsmätningar i de lägenheter där
radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att åtgärderna har haft
effekt.
Miljönämnden har tidigare förelagt Heimstaden Falk AB om att sänka radonhalten
för flerbostadshusen med byggnads-id 1713924 och 1769985. Eftersom de inte
har redovisat några resultat som visar på åtgärder inom förelagd tid anser
miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att
Heimstaden Falk AB ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot Heimstaden Falk AB:s mätprotokoll kommer
nämnden att granska dem. Om protokollen visar att radonhalten inte överskrider
200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta ärendet.

Om Heimstaden Falk AB inte redovisar nya radonmätningar efter att de
genomfört radonsäkrade åtgärder för flerbostadshusen med byggnads-id 1713924
och 1769985 senast den 31 maj 2021, kan miljönämnden begära att vitet ska
dömas ut. De får då maximalt betala 100 000 kr. Nämnden kan även komma att
besluta om ett nytt föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 1,5 timmar.
Avgiften blir då 1 553 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
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Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Heimstaden Falk AB har tagit emot fakturan som de kan
överklaga den.
Om Heimstaden Falk AB vill lämna synpunkter på avgiften ska de höra av sig
inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Heimstaden Falk AB, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö
Sweco Management AB,
@sweco.se
Bilagor till Heimstaden Falk AB
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto

Justerandes signatur
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Dnr 2020-382

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör HSB
Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga HSB Bostadsrättsförening
Dalslänten i Skövde med organisationsnummer 766600-0778 om följande:
1. HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde ska genomföra de åtgärder
som behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200
Bq/m3 luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen
visar vilka lägenheter som hade mätresultat som överskred
Strålskyddsföreskriftens referensnivå i tidigare mätning.
Byggnads-id
2038285
1714470
2038285
1667657
2108408

Fastighetsbeteckning
Kakan 15
Kakan 15
Kakan 15
Kakan 15
Kakan 15

Adress

Lägenhetsnummer

2. Efter att HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde har utfört åtgärder
ska de genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter
konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna
ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 60 dagar.
Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 2021.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2021. Om HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde har mätt i någon
av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet
200 Bq/m3 luft, behöver de inte göra om mätningen i den lägenheten.
4. När HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde redovisar mätresultat
till miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som respektive mätning
är utförd i.
5. Om HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde säljer någon av de
aktuella fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna,
ska de i stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
Justerandes signatur
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Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde har rätt att överklaga beslutet.
Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat HSB Bostadsrättsförening
Dalslänten i Skövde att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten
till nämnden. I juni 2014 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till
nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i flera lägenheter.

Miljönämnden uppmanade HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde att
genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus där det fanns
överslcridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den
31 januari 2016. I januari 2016 hörde föreningen av sig till nämnden och
meddelade att mätningar pågick men att de inte skulle hinna redovisa i tid.
Nämnden flyttade fram redovisningsdatumet till den 31 maj 2016.
Den 15 mars 2016 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till
nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i sex lägenheter. Enligt
den åtgärdsplan som föreningen också skickade in beräknade de att vara klara
med åtgärder och nya uppföljande långtidsmätningar den 30 april 2017.
Den 22 maj 2017 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till
nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i fem lägenheter. Enligt
redovisad åtgärdsplan beräknade föreningen att vara klara med åtgärder och nya
uppföljande långtidsmätningar den 31 maj 2018. Miljönämnden uppmanade HSB
Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde att redovisa uppföljande
långtidsmätningar till den 31 maj 2018.
I april 2018 hörde föreningen av sig och meddelade att de inte hade lyckats ra ned
radonhalterna i de fem kvarstående lägenheterna. Vid möte med föreningen den 4
maj 2018 meddelade de att de hade lagt ned ca 600 000 kronor på åtgärder utan
resultat. Föreningen kunde tänka sig att göra ytterligare åtgärder men till ett
senare redovisningsdatum. Nämnden uppmanade då föreningen att redovisa nya
uppföljande långtidsmätningar senast den 31 januari 2020.
Den 22 januari 2020 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till
nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i de lägenheter som
finns angivna i punkt 1.
Justerandes signatur
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Vid samtal med styrelseledamoten
den 21 februari 2020 åtog sig
föreningen att göra en referensmätning i lägenhet
på Dalvägen
och redovisa resultatet till nämnden senast den 31 maj 2020. Inget resultat
redovisades till nämnden.
Skälen för miljönämndens beslut
Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa

1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunIct och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
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I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
1 10 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde har redovisat att
radonhalten inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med
höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att
föreningen ska vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Miljönämnden bedömer att HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde som
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för
att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde ska genomföra nya
långtidsmätningar i de lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har
konstaterats för att visa att åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan
variera inom ett hus och HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde inte har
mätt i alla lägenheter, är det viktigt att de genomför fler mätningar för att
säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i huset.
Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i beslutet.
Miljönämnden har tidigare uppmanat HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i
Skövde om att sänka radonhalten i flerbostadshusen med byggnads-id 2038285,
1714470, 1667657 och 2108408. Eftersom de inte har redovisat några resultat
som visar på åtgärder inom förelagd tid anser miljönämnden att det är motiverat
att förena föreläggandet med vite för att HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i
Skövde ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.
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Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från HSB Bostadsrättsförening
Dalslänten i Skövde kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att
radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta ärendet.
Om HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde inte redovisar nya
radonmätningar efter att de genomfört radonsäkrade åtgärder för flerbostadshusen
med byggnads-id 2038285, 1714470, 1667657 och 2108408 senast den 31 maj
2021, kan miljönämnden begära att vitet ska dömas ut. Föreningen får då
maximalt betala 200 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt
föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 2 timmar.
Avgiften blir då 2 070 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde har tagit emot
fakturan som de kan överklaga den.
Om HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde vill lämna synpunkter på
avgiften ska de höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde, box 253, 541 26 Skövde
Bilagor till HSB Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
Justerandes signatur
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Dnr 2020-2407

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör HSB
Hyresfastigheter i Skövde AB
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga HSB Hyresfastigheter i
Skövde AB med organisationsnummer 556596-9564 om följande:
1. HSB Hyresfastigheter i Skövde AB ska genomföra de åtgärder som
behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3
luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka
lägenheter som hade mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens
referensnivå i tidigare mätning.
Byggnadsid
1795359

Fastighetsbeteckning
Musketören 4

Slingvägen 8

1612927

Musketören 4

Slingvägen 10

1704199
2135109

Musketören 4
Lanciären 3

Slingvägen 12
Slingvägen 6

1699475

Forsbergs äng 3

Sven Bergmans
väg 9

Adress

Lägenhetsnummer

2. Efter att HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har utfört åtgärder ska de
genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter
konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna
ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 60 dagar.
Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 2021.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2021. Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har mätt i någon av
lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 200
Bq/m3 luft, behöver de inte göra om mätningen i den lägenheten.
Justerandes signatur
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4.

När HSB Hyresfastigheter i Skövde AB redovisar mätresultat till
miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som respektive mätning är
utförd i.

5. Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB säljer någon av de aktuella
fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i
stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har rätt att överklaga beslutet. Information om
bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat HSB Hyresfastigheter i
Skövde AB att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till
nämnden. I mars 2013 redovisade de resultat från radonmätningar till nämnden.
Bland resultaten fanns mätningar som överskred 200 Bq/m3 luft.
I maj 2013 (DB 2013-1131) förelade miljönämnden företaget om att genomföra
radonsänkande åtgärder och redovisa resultat från uppföljande långtidsmätningar
till nämnden senast den 30 maj 2014. De skulle också utföra kompletterande
mätningar i flerbostadshus som inte var mätta enligt Strålsäkerhetsmyndighetens
metod.
I juli 2014 förklarade företaget att de inte hunnit mäta, men att de skulle göra detta
under hösten. I december 2014 meddelade de att de behövde ytterligare tid för att
redovisa mätningarna. Nytt datum för redovisning blev den 29 maj 2015.
Den 8 juni 2015 redovisade HSB Hyresfastigheter i Skövde AB resultat från
radonmätningar. Bland resultaten fanns mätningar som överskred referensvärdet
och det saknades mätningar för att flerbostadshusen skulle kunna bedömas vara
mätta enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod. Nytt datum för redovisning av
uppföljande långtidsmätningar efter åtgärd blev den 31 maj 2016.
I januari 2016 redovisade företaget en ny åtgärdsplan som innebar att nya
uteluftsdon skulle installeras och befintliga radonsugar skulle ses över.
Uppföljande mätningar skulle redovisas senast den 31 januari 2017.
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De redovisade nya mätningar och en ny åtgärdsplan den 23 januari 2017. Bland
resultaten fanns mätvärden som överskred Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde. Planen var att plattan och alla genomföringar skulle tätas.
Ytterligare frånluftsdon skulle monteras och kapaciteten på kanalfläktarna skulle
ökas. Nya mätningar efter åtgärder skulle redovisas senast den 31 januari 2018.
Till följd av att några mätdosor saknades när de skulle samlas in för analys
flyttades redovisningsdatumet fram. Nya mätresultat redovisades till
miljönämnden den 1 juni 2018. Det kvarstod överskridanden av referensvärdet,
även om radonhalten i några flerbostadshus underskred referensvärdet. Företaget
planerade att installera takfläktar. Uppföljande långtidsmätningar skulle redovisas
senast den 31 maj 2019. Resultat från uppföljande mätningar redovisades den 26
april 2019. Radonhalten överskred referensvärdet i flera av lägenheterna.
I augusti 2019 (DB 2019-1331) beslutade miljönämnden att HSB Hyresfastigheter

i Skövde AB skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de
flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar
till nämnden senast den 31 maj 2020.
Den 11 juni 2020 redovisade de resultat från radonmätningar till miljönämnden.
Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i de lägenheter som finns angivna i
punkt 1. Företaget har också redovisat en åtgärdsplan där de anger att de kan
redovisa resultaten under mars månad 2021.
Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa
1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
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3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
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Miljönämndens bedömning
Eftersom HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har redovisat att radonhalten inom
nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på
200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter
i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta
åtgärder för att sänka radonhalten.

Miljönämnden bedömer att HSB Hyresfastigheter i Skövde AB som
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för
att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB ska genomföra nya långtidsmätningar i de
lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att
åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att
de genomför fler mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler
lägenheter i huset. Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i
punkt 3 i beslutet.
Miljönämnden har tidigare förelagt HSB Hyresfastigheter i Skövde AB om att
sänka radonhalten för flerbostadshusen i tabellen ovan. Eftersom de inte har
redovisat några resultat som visar på åtgärder inom förelagd tid anser
miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att HSB
Hyresfastigheter i Skövde AB ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från HSB Hyresfastigheter i
Skövde AB kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att
radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta ärendet.

Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB inte redovisar nya radonmätningar efter
att de genomfört radonsäkrade åtgärder för flerbostadshusen ovan senast den
31 maj 2021, kan miljönämnden begära att vitet ska dömas ut. Företaget får då
maximalt betala 250 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt
föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 1,5 timme.
Avgiften blir då 1 553 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
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I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när HSB Hyresfastigheter i Skövde AB har tagit emot fakturan som de
kan överklaga den.
Om HSB Hyresfastigheter i Skövde AB vill lämna synpunkter på avgiften ska de
höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB,
HSB Hyresfastigheter i Skövde AB,

@hsb.se
@hsb.se (kopia)

Bilagor till HSB Hyresfastigheter i Skövde AB
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
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Dnr 2020-1001

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
och
, Skövde kommun
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga
med
personnummer
och
med personnummer
, om följande:
1. Genomföra de åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida
referensnivån på 200 Bq/m3 luft i någon av lägenheterna i
flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka lägenheter som hade
mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens referensnivå i tidigare
mätning.
Byggnads- Fastighetsid
beteckning
Snickaren 1
Snickaren 1
1689970
Snickaren 1

Adress

Lägenhetsnummer

Torggatan 31 C—E

2. Efter att
och
har utfört åtgärder ska de
genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter
konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna
ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 60 dagar.
Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 januari 2022.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den
31 januari 2022. Om
och
har mätt i
någon av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under
referensvärdet 200 Bq/m3 luft, behöver de inte göra om mätningen i den
lägenheten.
4. När
och
redovisar mätresultat till
miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som respektive mätning är
utförd i.
5. Om
och
säljer någon av de aktuella
fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i
stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
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Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 25 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Vitet gäller var och en av fastighetsägarna.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
och
har rätt att överklaga beslutet.
Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
och
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat
att mäta radon i sina flerbostadshus på
,
och Torggatan 31 C—E och redovisa resultaten till nämnden. I
april 2017 uppmanade miljönämnden fastighetsägarna att mäta radon i sina
flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden senast den 31 maj 2018.
I juli 2018 meddelade
och
att de hade gjort
mätningar i källaren för att konstatera om det fanns markradon. Mätningarna
visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft
överskreds. Miljönämnden uppmanade dem då att genomföra åtgärder för att
sänka radonhalten i de flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa
uppföljande mätningar till nämnden senast den 31 januari 2019.
I januari 2019 meddelade fastighetsägarna att de inte hade hunnit genomföra
mätningar. Anledningen till förseningen var att de hade åtgärdat sprickor som
släppte in markradon. Miljönämnden uppmanade dem då att redovisa mätningarna
till nämnden senast den 31 maj 2019.
I juni 2019 redovisade fastighetsägarna resultat från radonmätningar till
miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i de
lägenheter som anges i punkt 1.
I juli 2019 uppmanade miljönämnden
och
genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de lägenheter där det fanns
överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den
31 januari 2020.

att

Den 13 februari 2020 meddelade fastighetsägarna att de väntade på mätresultat
från labb. Den 26 februari 2020 meddelade de att det fortfarande fanns
överskridanden i lägenheterna. Miljönämnden uppmanade dem då att genomföra
åtgärder för att sänka radonhalten i de lägenheter där det fanns överskridanden
och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den 31 maj 2020.
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Den 28 maj 2020 meddelade
och
att vissa
åtgärder hade gjorts och att tre lägenheter kvarstod med överskridanden efter
mätning. De meddelade då även att de skulle genomföra renoveringar och i
samband med det vidta åtgärder mot radon. Renoveringarna ska starta hösten
2020 och vara relativt omfattande. Uppföljande mätningar kommer att kunna
redovisas till nämnden senast den 31 januari 2022.
Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa
1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunIct och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten rar
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
1 10 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom
och
har redovisat att radonhalten
inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med
höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att
de ska vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
och
som
Miljönämnden bedömer att
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för
att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
och
ska genomföra nya långtidsmätningar i
de lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att
åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och
fastighetsägarna inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att de genomför fler
mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i
husen. Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i
beslutet.
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Miljönämnden har tidigare uppmanat fastighetsägarna om att sänka radonhalten
för flerbostadshusen med byggnads-id
,
och 1689970. Eftersom
de inte har redovisat några resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom
förelagd tid anser miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med
vite för att fastighetsägarna ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från
och
kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att
radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta ärendet.
Om fastighetsägarna inte redovisar nya radonmätningar efter att de genomfört
radonsäkrade åtgärder för flerbostadshusen med byggnads-id
,
och 1689970 senast den 31 januari 2022, kan miljönämnden begära att vitet ska
dömas ut. Fastighetsägarna får då maximalt betala 150 000 kr. Nämnden kan även
komma att besluta om ett nytt föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 2 timmar.
Avgiften blir då 2 070 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när fastighetsägarna har tagit emot fakturan som de kan överklaga
den.
Om de vill lämna synpunkter på avgiften ska de höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.
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Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
och

,

, Skaraborgs Klimatservice,

,
@skaraborgsklimatservice.se

Bilagor till fastighetsägarna
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
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Dnr 2020-2576

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
Kommanditbolaget Hwassgatan, Falköpings kommun
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Kommanditbolaget
Hwassgatan med organisationsnummer 969713-6274 om följande:
1. Kommanditbolaget Hwassgatan ska genomföra de åtgärder som behövs
för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3 luft i
någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka
lägenheter som hade mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens
referensnivå i tidigare mätning.
Byggnads- Fastighetsid
beteckning
2226743
Muraren 12
2046852
2081981

Muraren 12
Muraren 12

Adress

Lägenhetsnummer

Hwassgatan 9A
Hwassgatan 9B
Sigurd Kochs gata 10
Sigurd Kochs gata 22

2. Efter att Kommanditbolaget Hwassgatan har utfört åtgärder ska de
genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter
konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna
ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 60 dagar.
Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 2022.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 60
dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj 2022. Om
Kommanditbolaget Hwassgatan har mätt i någon av lägenheterna i punkt 3
tidigare och resultatet var under referensvärdet 200 Bq/m3 luft, behöver de inte
göra om mätningen i den lägenheten.
4. När Kommanditbolaget Hwassgatan redovisar mätresultat till
miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som respektive mätning är
utförd i.
5. Om Kommanditbolaget Hwassgatan säljer någon av de aktuella
fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i
stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
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Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Kommanditbolaget Hwassgatan har rätt att överklaga beslutet. Information om
bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Kommanditbolaget
Hwassgatan att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till
nämnden. I maj 2012 redovisade företaget uppgifter om att de fanns mätningar
som överskred 200 Bq/m3 luft för de aktuella flerbostadshusen. I oktober 2012
redovisade företaget en åtgärdsplan. I augusti 2013 beslutade miljönämnden (DB
2013-1834) att Kommanditbolaget Hwassgatan skulle genomföra åtgärder för att
sänka radonhalten i de flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa
uppföljande mätningar till nämnden senast den 31 maj varje år från och med 2015
till och med 2018.

Den 13 januari 2015 kontaktade företaget miljönämnden och förklarade att de inte
var färdiga med alla planerade åtgärder utan behövde ytterligare tid för att
redovisa resultat för radonmätningar. Nytt datum för redovisning av mätresultat
blev den 31 maj 2016.
I maj 2016 redovisade de resultat från radonmätningar till miljönämnden.
Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i flera lägenheter.
Företaget kontaktade miljönämnden i januari 2017 och meddelade att de arbetade
med åtgärder, men inte skulle hinna göra någon delredovisning till den 31 maj
samma år. Redovisning av mätresultat skulle ske till den 31 maj 2018.
I juni 2018 redovisade företaget mätningar efter åtgärd till miljönämnden. Det
fanns mätvärden som överskred Strålsäkerhets myndighetens referensvärde för
radon i inomhusluft. För en del av flerbostadshusen skulle nya åtgärder och
mätningar genomföras. För några av husen skulle en utredning genomföras av
vilka åtgärder som var lämpliga och en tidsplan för dessa åtgärder skulle tas fram.
Datum för redovisning av åtgärdsplan och resultat från radonmätningar var den 31
maj 2019.
I juni 2019 redovisade Kommanditbolaget Hwassgatan nya mätningar. Företaget
hade kommit fram till att många av lägenheterna var behov av totalrenovering och
installation av från- och tilluftsventilation. De behövde mer tid för att ta fram en
exakt tidsplan för när arbetet kunde vara slutfört.
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I maj 2020 redovisade företaget nya mätningar och en åtgärdsplan. I juli 2020
kompletterade företaget åtgärdsplanen muntligen. Företaget planerar att
totalrenovera och installera från- och tilluftsventilation i lägenheterna. Eftersom
arbetet är resurskrävande uppger företaget att de inte kan redovisa uppföljande
mätningar förrän den 31 maj 2022.
Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa
1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom Kommanditbolaget Hwassgatan har redovisat att radonhalten inom
nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på
200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter
i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta
åtgärder för att sänka radonhalten.
Miljönämnden bedömer att Kommanditbolaget Hwassgatan som fastighetsägare
är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för att sänka
radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
Kommanditbolaget Hwassgatan ska genomföra nya långtidsmätningar i de
lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att
åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och
Kommanditbolaget Hwassgatan inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att de
genomför fler mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler
lägenheter i huset. Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i
punkt 3 i beslutet.
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Miljönämnden har tidigare förelagt Kommanditbolaget Hwassgatan om att sänka
radonhalten för flerbostadshusen ovan. Eftersom de inte har redovisat några
resultat som visar på åtgärder som haft tillräcklig effekt inom angiven tid anser
miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att
Kommanditbolaget Hwassgatan ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från Kommanditbolaget
Hwassgatan kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att
radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta ärendet.
Om Kommanditbolaget Hwassgatan inte redovisar nya radonmätningar efter att
de genomfört radonsäkrade åtgärder för flerbostadshuset ovan senast den 31 maj
2021, kan miljönämnden begära att vitet ska dömas ut. De får då maximalt betala
150 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt föreläggande med
vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 1,75 timmar.
Avgiften blir då 1 811 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Kommanditbolaget Hwassgatan har tagit emot fakturan som de
kan överklaga den.
Om företaget vill lämna synpunkter på avgiften ska de höra av sig inom två
veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut en avgift för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.
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Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Kommanditbolaget Hwassgatan,
@visionsgruppen.se

Särö

Bilagor till Kommanditbolaget Hwassgatan
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
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Dnr 2020-2544

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör Muraren i
Falköping AB
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Muraren i Falköping AB
med organisationsnummer 556664-8662 om följande:
1. Muraren i Falköping AB ska genomföra de åtgärder som behövs för att
radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3 luft i någon av
lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka lägenheter som
hade mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens referensnivå i
tidigare mätning.

Byggnads-id
2018603

Fastighetsbeteckning
Kronhjorten 4

1705786

Kronhjorten 4

Adress

Lägenhetsnummer

Falegatan 9 A
Falegatan 9 B
Järnvägsgatan 14

2. Efter att Muraren i Falköping AB har utfört åtgärder ska de genomföra nya
radonmätningar i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200
Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober
och 30 april och ska pågå under minst 60 dagar. Resultaten ska redovisas
till miljönämnden senast den 31 maj 2022.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 &Vm' luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2022. Om Muraren i Falköping AB har mätt i någon av lägenheterna i
punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 200 Bq/m3 luft,
behöver de inte göra om mätningen i den lägenheten.
4.

När företaget redovisar mätresultat till miljönämnden ska det framgå
vilken lägenhet som respektive mätning är utförd i.

5. Om Muraren i Falköping AB säljer någon av de aktuella fastigheterna
innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i stället lämna
köparens namn och adress till miljönämnden.
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Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Muraren i Falköping AB har rätt att överklaga beslutet. Information om bland
annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Muraren i Falköping AB att
mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. I maj 2012
redovisade företaget uppgifter om att de fanns mätningar som överskred 200
Bq/m3 luft för de aktuella flerbostadshusen. I oktober 2012 redovisade företaget
en åtgärdsplan. Nya radonmätningar skulle redovisas till nämnden senast den
31 maj 2013.

I maj 2013 redovisade företaget resultat från radonmätningar. Bland resultaten
fanns mätningar som överskred Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde 200
Bq/m3 luft. I augusti 2013 beslutade miljönämnden (DB 2013-1833) att Muraren i
Falköping AB skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de
flerbostadshus där det fanns överslcridanden och redovisa uppföljande mätningar
till nämnden senast den 31 januari 2015.
I maj och juni 2015 redovisade företaget resultat från radonmätningar. Bland
resultaten fanns mätningar som överskred Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde. Nytt datum för redovisning av mätningar blev den 30 maj 2016.
En ny ägare övertog företaget och ingen redovisning skedde inom överenskommen tid till miljönämnden. Ny redovisning av resultat från radonmätningar
skulle i stället ske den 31 januari 2017. I januari 2017 kontaktade företaget
miljönämnden och förklarade att åtgärder pågick, men att de inte hade några nya
mätningar att redovisa. Redovisning av uppföljande mätningar efter åtgärderna
skulle ske till den 31 maj 2018.
I juni 2018 redovisade företaget resultat för några av de aktuella lägenheterna.
Nya redovisningar av resultat från de uppföljande radonmätningarna skulle ske
senast den 31 maj 2019.
I februari 2019 kontaktade företaget miljönämnden via en konsult som berättade
att åtgärder skulle ske för några av de aktuella flerbostadshusen under hösten
2019. I juni 2019 redovisade företaget nya resultat från radonmätningar till
miljönämnden för övriga flerbostadshus. Bland mätningarna fanns det resultat
som överskred Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde.
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Företaget redovisade också en åtgärdsplan. De hade kommit fram till att många av
lägenheterna var i behov av totalrenovering och installation av från- och
tilluftsventilation. De behövde mer tid för att ta fram en exakt tidsplan för när
arbetet kunde vara slutfört.
I maj 2020 redovisade företaget nya mätningar och en åtgärdsplan. I juli 2020
kompletterade företaget åtgärdsplanen muntligen. Företaget planerar att
totalrenovera och installera från- och tilluftsventilation i lägenheterna. Eftersom
arbetet är resurskrävande uppger företaget att de inte kan redovisa uppföljande
mätningar förrän den 31 maj 2022.
Skälen rör miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa
1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
1 10 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom Muraren i Falköping AB har redovisat att radonhalten inom nämnda
flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200
Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter i
bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta
åtgärder för att sänka radonhalten.
Miljönämnden bedömer att Muraren i Falköping AB som fastighetsägare är de
som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för att sänka
radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
Muraren i Falköping AB ska genomföra nya långtidsmätningar i de lägenheter där
radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att åtgärderna har haft
effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och Muraren i Falköping
AB inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att de genomför fler mätningar för
att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i huset.
Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i beslutet.
Miljönämnden har tidigare förelagt Muraren i Falköping AB om att sänka
radonhalten för flerbostadshusen ovan. Eftersom de inte har redovisat några
resultat som visar på åtgärder som haft effekt inom överenskommen tid anser
miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att
Muraren i Falköping AB ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
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Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från Muraren i Falköping AB
kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att radonhalten inte
överskrider 200 Bq/m3 luft kommer nämnden att avsluta ärendet.
Om Muraren i Falköping AB inte redovisar nya radonmätningar efter att de
genomfört radonsäkrade åtgärder för flerbostadshusen ovan senast 31 maj 2022,
kan miljönämnden begära att vitet ska dömas ut. De får då maximalt betala
100 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt föreläggande med
vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 1,75 timmar.
Avgiften blir då 1 811 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Muraren i Falköping AB har tagit emot fakturan som de kan
överklaga den.
Om Muraren i Falköping AB vill lämna synpunkter på avgiften ska de höra av sig
inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Muraren i Falköping AB,

Särö

Bilagor till Muraren i Falköping AB
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
Justerandes signatur
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Dnr 2020-2444

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Riksbyggen
Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 med organisationsnummer 767800-0857
om följande:

1. Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 ska genomföra de
åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån
på 200 Bq/m3 luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan.
Tabellen visar vilka lägenheter som hade mätresultat som överskred
Strålskyddsföreslcriftens referensnivå i tidigare mätning.
Byggnads-id

1641892
1863574
2176449

Fastighetsbeteckning
Cypressen 1

Adress

Lägenhetsnummer

Dotorpsgatan 66A
Dotorpsgatan 66B
Dotorpsgatan 66C
Cypressen 1 Wetterlinsgatan 22A
Wetterlinsgatan 22B
Cypressen 1 Margaretagatan 41
Margaretagatan 45

2. Efter att Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 har utfört
åtgärder ska de genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där
radonhalter konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2022.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2022. Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 har mätt i
någon av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under
referensvärdet 200 Bq/m3 luft, behöver de inte göra om mätningen i den
lägenheten.
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4.

När Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 redovisar
mätresultat till miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som
respektive mätning är utförd i.

5. Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 säljer någon av
de aktuella fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna,
ska de i stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 har rätt att överklaga
beslutet. Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa
resultaten till nämnden. I februari 2016 redovisade de resultat från radonmätningar till nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i flera lägenheter.
Miljönämnden beslutade (DB 2016-1524) att Riksbyggen Bostadsrättsförening
Falköpingshus nr 4 skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de
flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar
till nämnden senast den 31 januari 2018.
I mars 2018 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till
miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 luft överskreds i de
lägenheter som finns angivna i punkt 1. Miljönämnden uppmanade då föreningen
att redovisa nya mätresultat senast den 31 maj 2019.
Den 5 oktober 2018 redovisade föreningen en åtgärdsplan där det framgick att de
inte skulle hinna redovisa nya mätresultat till den 31 maj 2019. Föreningen
meddelade att ventilation av typen FTX skulle installeras. Åtgärder och nya
mätningar beräknades vara klara under eldningssäsongen 2019/2020.
Den 19 oktober 2018 (DB 2018-1327) beslutade miljönämnden att Riksbyggen
Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 skulle genomföra åtgärder för att sänka
radonhalten i de flerbostadshus där det fanns överslcridanden och redovisa
uppföljande mätningar till nämnden senast den 31 maj 2020.
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Den 28 februari 2019 meddelade föreningen att de inte skulle hinna redovisa
mätresultat till den 31 maj 2020. Den 31 oktober 2019 redovisade föreningen en
tidsplan. Enligt planen skulle föreningen tidigast kunna mäta och presentera
godkända mätvärden efter radonmätningssäsongens slut 2022.
Vid samtal med förvaltaren
den 22 juni 2020 meddelade
att
föreningen nyligen blivit klar med projekteringen och att byggstart planeras till
hösten 2021. Föreningen kommer tidigast att kunna redovisa uppföljande
långtidsmätningar till nämnden den 31 maj 2022.
Skälen för miljönämndens beslut

Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa
1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpun.kt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
1 10 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 har redovisat att
radonhalten inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med
höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att
de ska vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
Miljönämnden bedömer att Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4
som fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra
åtgärder för att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt
behöver nya mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer
att kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande
till nyttan det medför.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 ska genomföra nya långtidsmätningar i de lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats
för att visa att åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom
ett hus och Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 inte har mätt i
alla lägenheter, är det viktigt att de genomför fler mätningar för att säkerställa att
radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i huset. Långtidsmätningarna ska ske
enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i beslutet.
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Miljönämnden har tidigare förelagt Riksbyggen Bostadsrättsförening
Falköpingshus nr 4 om att sänka radonhalten för flerbostadshusen med byggnadsid 1641892, 1863574 och 2176449. Eftersom de inte har redovisat några resultat
som visar på åtgärder inom förelagd tid anser miljönämnden att det är motiverat
att förena föreläggandet med vite för att Riksbyggen Bostadsrättsförening
Falköpingshus nr 4 ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i
inomhusluften.
Fortsatt handläggning

När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från Riksbyggen
Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 kommer nämnden att granska dem. Om
protokollen visar att radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer
nämnden att avsluta ärendet.
Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 inte redovisar nya
radonmätningar efter att de genomfört radonsäkrade åtgärder för flerbostadshusen
med byggnads-id 1641892, 1863574 och 2176449 senast den 31 maj 2021, kan
miljönämnden begära att vitet ska dömas ut. De får då maximalt betala 150 000
kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt föreläggande med vite.
Avgift för handläggning

Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 1,25 timmar.
Avgiften blir då 1 294 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av en
faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,

samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 har tagit
emot fakturan som de kan överklaga den.
Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4 vill lämna synpunkter
på avgiften ska de höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.
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Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-06-22
Beslutet skickas till
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4, box 144,
541 23 Skövde
Bilagor till Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 4
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
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Dnr 2020-2447

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 med organisationsnummer 16767800-0808 om
följande:
1. Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 ska genomföra de
åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån
på 200 Bq/m3 luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan.
Tabellen visar vilka lägenheter som hade mätresultat som överskred
Strålskyddsföreskriftens referensnivå i tidigare mätning.
Byggnads-id
1922236

Fastighetsbeteckning
Äpplet 9

2142623
2004793
1822294

Äpplet 9
Päronet 9
Päronet 9

Adress

Lägenhetsnummer

Slötagatan 5A
Slötagatan 5D
Karlebygatan 4F
Karlebygatan 2B
Karlebygatan 5A
Dalagatan 2A

2. Efter att Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 har utfört
åtgärder ska de genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där
radonhalter konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2023.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2023. Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 har mätt i
någon av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under
referensvärdet 200 Bq/m3 luft, behöver de inte göra om mätningen i den
lägenheten.
4. När Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 redovisar
mätresultat till miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som
respektive mätning är utförd i.
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5. Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 säljer någon av
de aktuella fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna,
ska de i stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 har rätt att överklaga
beslutet. Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa
resultaten till nämnden senast den 31 maj 2015. I februari 2016 redovisade de
resultat från radonmätningar till nämnden. Nämnden granskade resultaten som
visade att det fanns lägenheter där Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på
200 Bq/m3 luft överskreds.
Miljönämnden beslutade (DB 2016-284) att Riksbyggen Bostadsrättsförening
Falköpingshus nr 5 skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de
flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar
till nämnden senast den 31 maj 2017. I juni 2017 informerade föreningen
miljönämnden att de senast februari 2018 skulle redovisa uppföljande mätningar
till nämnden. Nytt redovisningsdatum blev den 31 maj 2018.
I april 2018 redovisade Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5
mätningar till nämnden. De informerade nämnden om att de planerade att under
slutet av 2018 installera ny ventilation i samtliga hus. Nytt datum för redovisning
var 31 maj 2019.
I juni 2019 informerade Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5
nämnden att de inte fått resultaten från laboratoriet på grund av tekniska problem.
I augusti 2019 redovisade föreningen nya uppföljande mätningar till nämnden
vilka visade att det fortfarande fanns överskridanden.
Miljönämnden fattade ett nytt beslut (DB 2019-1278) om att bostadsrättsföreningen skulle redovisa nya mätningar efter åtgärder, senast den 31 maj 2020. I
juni 2020 redovisade föreningen nya uppföljande mätningar till nämnden.
Nämnden granskade resultaten som visade att det fanns lägenheter där
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde överskreds.
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Bostadsrättsföreningen kom även in med en åtgärdsplan där de berättade att de
kommer installera från- och tilluftssystem med värmeväxlare. 1 augusti 2020
uppgav bostadsrättsföreningen att de beräknar kunna redovisa uppföljande
mätningar efter installationen tidigast våren 2023. De förklarade att uppdragstiden
för projekteringen enligt avtal är från maj 2020 till hösten 2021. Därefter kommer
installationen ske under 2022, följt av radonmätningar.
Skälen för miljönämndens beslut
Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa

1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten far
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 har redovisat att
radonhalten inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med
höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att
de ska vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
Miljönämnden bedömer att Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5
som fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra
åtgärder för att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt
behöver nya mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer
att kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande
till nyttan det medför.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 ska genomföra nya
långtidsmätningar i de lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har
konstaterats för att visa att åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan
variera inom ett hus och föreningen inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att
de genomför fler mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler
lägenheter i huset. Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i
punkt 3 i beslutet.
Miljönämnden har tidigare förelagt Riksbyggen Bostadsrättsförening
Falköpingshus nr 5 om att sänka radonhalten för sina flerbostadshus. Eftersom de
inte har redovisat några resultat som visar på åtgärder inom överenskomna tider
anser miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att
föreningen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.
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Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från Riksbyggen
Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 kommer nämnden att granska dem. Om
protokollen visar att radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer
nämnden att avsluta ärendet.
Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 inte redovisar nya
radonmätningar efter att de genomfört radonsälcrade åtgärder för flerbostadshusen
angivna i punkt 1 senast den 31 maj 2023, kan miljönämnden begära att vitet ska
dömas ut. De får då maximalt betala 200 000 kr. Nämnden kan även komma att
besluta om ett nytt föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 3 timmar 10
minuter. Avgiften blir då 3 278 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av
en faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 har tagit
emot fakturan som de kan överklaga den.
Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 vill lämna synpunkter
på avgiften ska de höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.
Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus m- 5, box 144,
541 23 Skövde
Riksbyggen ekonomisk förening,
@riksbyggen.se
Bilagor till Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
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Dnr 2020-864

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör
Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 med organisationsnummer 766600-1768 om följande:
1. Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 ska genomföra de
åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån
på 200 Bq/m3 luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan.
Tabellen visar vilka lägenheter som hade mätresultat som överskred
Strålskyddsföreskriftens referensnivå i tidigare mätning.
Byggnads- Fastighetsid
beteckning
1787541
Mossagården 4

Adress

Lägenhetsnummer

Henrik Gjutares gata 28A
Henrik Gjutares gata 28B

2016968
2199576
2108438

Mossagården 4

Henrik Gjutares gata 30A

Henrik Gjutares gata 30B
Mossagården 4 Gustav Adolfs gata 30A
Gustav Adolfs gata 30B
Mossagården 4 Gustav Adolfs gata 30C
Gustav Adolfs gata 30D

2. Efter att Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har utfört
åtgärder ska de genomföra nya radonmätningar i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft, se tabellen i punkt 1.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2021.
3. Utföra mätningar i följande lägenheter:
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft och ligger på samma
våningsplan.
• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3 luft.
Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 31 maj
2021. Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har mätt i
någon av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 200 Bq/m3 luft, behöver de inte göra om mätningen i den
lägenheten.
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4.

När Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 redovisar
mätresultat till miljönämnden ska det framgå vilken lägenhet som
respektive mätning är utförd i.

5. Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 säljer någon av de
aktuella fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna,
ska de i stället lämna köparens namn och adress till miljönämnden.
Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kronor
för vart och ett av flerbostadshusen enligt tabellen i punkt 1 om punkt 2 inte följs.
Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det
överklagas eftersom inte annat bestämts.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har rätt att överklaga beslutet.
Information om bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad
överklagningshänvisning.
Redogörelse för ärendet
Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har tidigare redovisat resultat
från radonmätningar till miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som
visade att det fanns lägenheter där radonhalten 200 Bq/m3 luft överskreds. I
februari 2016 (DB 2016-297) förelade miljönämnden bostadsrättsföreningen om
att genomföra radonsänkande åtgärder och redovisa resultat från uppföljande
långtidsmätningar till nämnden senast den 31 januari 2018.
I februari 2018 kom bostadsrättsföreningen in med en ny åtgärdsplan. Åtgärder i
ett provhus var beställda och planen var att genomföra åtgärder i de resterande
lägenheterna och genomföra uppföljande långtidsmätningar som skulle vara klara
senast den 30 april 2019.
I oktober 2018 hörde bostadsrättsföreningens ordförande av sig och sa att de
skulle göra åtgärder även i övriga lägenheter, men att de kanske inte skulle lyckas
genomföra åtgärder så att samtliga lägenheter skulle underskrida referensvärdet
till den 30 april 2019.
Den 11 juni 2019 redovisade bostadsrättsföreningen korttidsmätningar för
lägenheterna i provhuset. De meddelade också att beställning av fortsatta åtgärder
för övriga lägenheter var gjorda och att de skulle redovisa uppföljande
långtidsmätningar till nämnden senast den 30 april 2020.
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Miljönämnden beslutade i september 2019 (MN § 40) att Riksbyggen
Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 skulle genomföra åtgärder för att sänka
radonhalten i de flerbostadshus där det fanns överslcridanden och redovisa
uppföljande mätningar till nämnden senast den 31 maj 2020. I april 2020
redovisade de resultat från radonmätningar till miljönämnden. Nämnden
granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på
200 Bq/m3 luft överskreds i de lägenheter som finns angivna i punkt 1.
Bostadsrättföreningen redovisade också en åtgärdsplan och angav att de kan
redovisa uppföljande långtidsmätningar till nämnden senast den 31 maj 2021.
Skälen för miljönämndens beslut
Tillämpade bestämmelser
Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska
och samhälleliga faktorer begränsa

1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.
Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt.
3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden
1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan
förekomma,
2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller
strålskydd som används i verksamheten,
3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och
4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för
joniserande strålning har
a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som
verksamheten bedrivs under,
b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera
tillfredsställande.
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Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.
I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.
Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande
enligt 6 § får förenas med vite Beslut om vite tas med stöd av viteslagen
(1985:206) 1-3 §.
1 10 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska
gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft)
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till.
Miljönämndens bedömning
Eftersom Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har redovisat att
radonhalten inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens
referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med
höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att
de ska vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Miljönämnden bedömer att Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 som
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för
att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till
nyttan det medför.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 ska genomföra nya långtidsmätningar i de lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för
att visa att åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett
hus och Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 inte har mätt i alla
lägenheter, är det viktigt att de genomför fler mätningar för att säkerställa att
radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i huset. Långtidsmätningarna ska ske
enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i beslutet.
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Miljönämnden har tidigare förelagt Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus
nr 9 om att sänka radonhalten för flerbostadshusen i tabellen ovan. Eftersom de
inte har redovisat några resultat som visar på åtgärder inom förelagd tid anser
miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att
Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 ska genomföra åtgärder som
sänker radonhalten i inomhusluften.
Fortsatt handläggning
När miljönämnden har tagit emot mätprotokoll från Riksbyggen
Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 kommer nämnden att granska dem. Om
protokollen visar att radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3 luft kommer
nämnden att avsluta ärendet.
Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 inte redovisar nya
radonmätningar efter att de genomfört radonsälcrade åtgärder för flerbostadshusen
i tabellen ovan senast 31 maj 2021, kan miljönämnden begära att vitet ska dömas
ut. De får då maximalt betala 200 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta
om ett nytt föreläggande med vite.
Avgift för handläggning
Miljönämnden kommer att fatta beslut om avgift för handläggningen av detta
ärende. Avgiften per timma är 1 035 kr. Handläggningen har tagit 1 timma och 50
minuter. Avgiften blir då 1 898 kr. Nämnden skickar beslutet om avgift i form av
en faktura.
I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet,
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt
beslutsfattande.
Avgiften tas ut med stöd av 10 kapitlet 4 § strålskyddslagen (2018:396) och den
taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område som gäller i den aktuella
kommunen. Taxan är antagen med stöd av 8 kapitlet 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506).
Det är först när Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har tagit emot
fakturan som de kan överklaga den.
Om Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 vill lämna synpunkter på
avgiften ska de höra av sig inom två veckor.
Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av
detta beslut tar.
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Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2020-08-18
Beslutet skickas till
Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9, box 144, 541 23 Skövde
Riksbyggen ekonomisk förening,
@riksbyggen.se
Bilagor till Riksbyggen Bostadsrättsförening Skövdebus nr 9
Överklagningshänvisning
Mottagningskvitto
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Information
a)

Miljösamverkans arbete med covid-19-kontroller

b) Läget med föroreningarna efter Suntetorps Impregnering AB
(dnr 2020-61, 2020-592, 2020-5763)
c) Läget med föroreningarna efter Böja Såg (dnr 2020-490)
d)
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Läget med klagomålsärenden i Horn (dnr 2020-552, 2020-623)
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Dnr 2020-439

Projektrapporter
Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter:
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•

Kontroll av bassängbad

•

Livsmedelskontroller hos storhushåll, vård- och omsorgsboenden och ett
vattenverk
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Redovisning av delegationsbeslut
Se bifogade förteckningar över delegationsbeslut daterade 2020-05-01 t.o.m.
2020-07-31.
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Övriga frågor
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•

Avdelningschef Max Olsson berättar att miljönämnden har fått in ett pm
från ett konsultföretag inför rivning av Karlsborgsbanan. Pm:et utgår från
resultaten av inventeringar av järnvägsverksamheten och miljötekniska
undersökningar av mark och grundvatten längs Karlsborgsbanan som
genomförts från år 2007 till 2020 (dnr 2020-6535).

•

Förbundschef Pelle Holmström berättar att Skövde kommun arbetar med
en handlingsplan för att förbättra sitt företagsklimat. Som ett led i detta
kommer kommunen att göra filmer som ska publiceras på webben.
Miljösamverkan östra Skaraborg kommer att medverka i en av dessa
filmer.
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