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Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Beslut om avslut av radonärende för 
Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand, 
Uppsala 
 

Miljöförvaltningen har mottagit och granskat resultaten av mätningar av radon i 
fastigheterna tillhörande Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand, Uppsala.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer utifrån de inkomna uppgifterna att 
radonhalterna i byggnaderna inte överstiger Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå 
på 200 Bq/m3.  Ärendet kommer därför att avslutas. 

Radonhalten ska mätas minst vart tionde år eller tidigare om det har genomförts 
byggnads-åtgärder som kan påverka radonhalten. Åtgärder som kan påverka 
radonhalten är sådana som berör värme, ventilation och vatten eller som har föranlett 
håltagning i bottenplattan. De nya mätresultaten ska rapporteras in till 
miljöförvaltningen tillsammans med fastighetsuppgifterna. 

Avgifter 
För nedlagd handläggningstid tar miljöförvaltningen ut en timavgift enligt 
strålskyddslagen (2018:396 10 kap. 4§). Timavgiften är 1310 kr i enlighet med den taxa 
som är beslutad av kommunfullmäktige. En separat faktura skickas till er. 

Datum Tid Arbetsuppgift 
2023-01-19 2:00 Granskning av inkomna uppgifter och 

upprättande av beslut 
Timavgift: 1310 kr = Summa att betala: 2620  kr 

Miljöförvaltningen 
Beslutsdatum Beslutsfattare 

2023-01-19 Jonte From  
018-7273848 

   

Datum: Diarienummer: 
2023-01-19 2020-884 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Beslut att avsluta ärende 
 
Handläggare:  
Jonte From 

Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand, Uppsala 
gunnar.jall@outlook.com 
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Du kan överklaga beslutet  
Ditt överklagande ska vara skriftligt och måste ha kommit in till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.  

Gör så här: 

1. Skriv vilket beslut du överklagar och ange ärendets diarienummer, som står på 
första sidan. Exempel: Beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden, dnr 2019-
xxxx. 

2. Skriv varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha, 
alltså hur du vill att vi ska besluta. 

3. Om du vill kan du skicka med sådant som du anser stödjer din uppfattning 
men som du inte har skickat in tidigare. 

4. Skriv ditt namn, postadress och telefonnummer och gärna en e-postadress och 
ditt personnummer. Om beslutet gäller en verksamhet eller företag skriv även 
verksamhetens namn och organisationsnummer. 

5. Om du anlitar ett ombud, till exempel en jurist, kan ombudet skicka in 
överklagandet åt dig. Ombudets namn, postadress, telefonnummer och e-
postadress ska då stå med. 

6. Skicka ditt överklagande till följande adress: 
 
Uppsala kommun  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
753 75 Uppsala 

eller  

per e-post till miljoforvaltningen@uppsala.se  

 

Det är Förvaltningsrätten i Uppsala som kommer att pröva överklagandet, men du ska 
skicka det till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden gör följande: 

 Först undersöker nämnden om ditt överklagande kommit in i tid, alltså senast 
tre veckor från dagen du fick del av beslutet.  

 Därefter tittar nämnden på om det framkommit nya uppgifter i ditt 
överklagande som gör att nämnden har anledning att helt eller delvis ändra 
sitt tidigare beslut. 

 Om det har kommit in i tid skickar nämnden vidare ditt överklagande 
tillsammans med det överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. 
Om beslutet ändras av nämnden skickas både det överklagade beslutet och 
det nya beslutet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala. 

 

Förvaltningsrätten i Uppsala prövar sedan ditt överklagande och skickar sitt beslut till 
dig. 
 

Om du vill veta mer om hur du gör för att överklaga ett beslut kan du antingen 
kontakta den handläggare som fattat beslutet eller ringa miljöförvaltningens 
servicetelefon på telefon 018–727 43 04, måndag–fredag kl. 09.00–12.00. 

mailto:miljoforvaltningen@uppsala.se

