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INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV 5G

5G – en fara för 
hälsan och miljön

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att  människor och miljö skyddas mot skadlig elektro
magnetisk strålning genom att  informera om risker och publicera rekommendationer utifrån vetenskaplig 
forskning och Europarådets resolution 1815. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning och stärkt konsumentskydd.

5G och mänskliga 
rätti  g heter
Testerna av 5G strider mot 
internationella konventioner 
om mänskliga rätt igheter: 
I Nürnbergkodexen (1947) 
fastslogs krav på informerat 
sam tycke för experiment 
med människor. Även enligt 
Århus konventionen (1998) 
har medborgarna rätt  till 
korrekt informa tion och till 
med bestämmande.

Mer info:
www.stralskyddsstiftelsen.se
info@stralskyddsstiftelsen.se
08560 512 13

Vikti gt att  alla agerar!
Vi har alla ett  ansvar för att  värna miljö, hälsa och mänskliga 
rätt igheter. Det är därför viktigt att  så många som möjligt 
verkar för att  även strålningsfrågan vägs in för att  vi ska nå 
en hållbar utveckling. 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att :
 √ Sprida information för att  göra politiker, besluts fatt are, 
journalister, vänner och anhöriga upp märksamma på 
hälso riskerna med strålning från trådlös teknik, inklusive 
de höga riskerna med 5G. 

 √ Kräva att  hälso och miljöriskerna utreds opartiskt innan 
5Gutbyggnaden sker, med hänvisning till svensk miljö
lagstiftning, den omvända bevisbördan och kunskaps
kravet i Miljöbalkens 2 kap. 2 och 3 §§.

 √ Kräva att  man beaktar stoppregeln i 2 kap. 10 § MB.

 √ Kräva att  man använder säker teknik enligt 2 kap. 3 § MB.

 √ Kräva att  Sverige följer internationella rekommen da tioner 
om att  minska exponeringen för mikrovågsstrålning.
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STÖD STRÅLSKYDDSSTIFTELSENS ARBETE: BANKGIRO 814-8504



5G medför ökad mikrovågsstrålning
I Sverige planeras storskaliga tester av 5G-tekniken. Enligt 
Post- och Tele styrelsen (PTS) kommer frek venserna 3,4–3,6 
GHz samt 26 GHz att utnyttjas. Från år 2020 är det tänkt att 
en storskalig 5G-utbyggnad ska ske. Detta utan att det gjorts 
varken någon forskning eller o beroende utredningar om kon-
sekvenser för människors hälsa och för miljön.

Vad är 5G?
5G är en ny teknik för trådlös kommunikation, bland annat Inter net of Things 
(IoT) samt själv körande fordon. IoT innebär att maskiner, fordon, gods, hushålls
apparater etc. förses med sändare som kommunicerar med mikrovågsstrålning. 
Många nya basstationer och i synnerhet många ytterligare små antenner som 
sänder stark mikrovågsstrålning för 5G kommer att sättas upp tätt och i män
niskors direkta närhet, exempelvis på lykt eller elstolpar.

Strider mot miljöbalken
Det är inte visat att tekniken inte skadar människor och miljö, vilket strider 
mot vår miljölagstiftning. Bevisbördan faller enligt miljöbalken (MB) på verk
samhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte är skadlig för män
niskors hälsa eller miljön (2 kap. 2 § MB).

Mikrovågsstrålning från redan i dag befintlig trådlös teknik medför allvarliga 
hälsorisker och befaras ha orsakat bland annat ökad psykisk ohälsa och ökad 
cancerförekomst. 5G kan försämra folkhälsan ytterligare och innebär även av
sevärda risker för djur och växtliv. En verksamhet som kan befaras försämra 
det allmänna hälso tillståndet får inte tillåtas enligt stoppregeln i 2 kap. 10 § MB.

Vår expo nering för  
mikrovågor måste minska
5G kommer att innebära en kraftig ökning av mikrovågs-
strålning och är ett högt risktagande med folkhälsan och 
miljön. Flera instanser anser att allmänhetens exponering 
i stället måste minska. Alltmer forskning visar hälsorisker 
exempel vis cancer, oxidativ stress, DNA-skador, neuro-
logiska sjukdomar samt psykisk ohälsa.

 √ Över 200 vetenskapsmän har i en gemensam appell (5G Appeal) begärt 
att utbyggnaden stoppas. De varnar för ”potentiellt allvarliga hälso
konsekvenser” pga den ökande strålning som 5G medför. 

 √ 236 vetenskapsmän har (EMF Scientist Appeal) uttryckt stark oro för den 
ökande strålningen redan före 5Gutbyggnaden och uppmanat FN, WHO 
och medlemsländerna att bättre skydda människor mot hälsorisker.

 √ Europarådet uppmanar medlemsländerna att minska exponeringen och 
tillämpa ALARAprincipen (As Low As Reasonably Achievable, dvs. så lågt 
som möjligt). Som medlem i Europarådet för mänskliga rättigheter har 
Sverige åtagit sig att följa dess resolutioner. 

 √ IARC inom WHO (The International Agency for Research on Cancer) har 
bedömt strålningen som ’möjligen cancerframkallande’ enligt grupp 2B. 
Senare års forskning stärker beläggen för att strålningen orsakar cancer.

 √ Experter inom Bioinitiative Group konstaterade år 2012 att de senaste 
årens forskning klarlagt skadliga effekter långt under tillåten strål
ning (referensvärden), att exponeringen bör minskas samt att gällande 
referens värden är otillräckliga och måste skärpas. 
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Mikrovågsstrålning orsakar 
bland annat sömnproblem, 
onormal trötthet, huvudvärk, 
depression, stress, hjärt-
problem, brännande hud.  
På sikt ökar risken för cancer 
och kroniska sjukdomar.


