
 

Mail skickat till Strålsäkerhetsmyndigheten den 7 juni 2018  

Angående riskbedömning och myndighetssamverkan om 5G 

Strålsäkerhetsmyndigheten har den 23 maj meddelat att man avser samverka med andra 
myndigheter kring 5G och undersöka möjligheterna att hämta in underlag till riskbedömning 
av 5G-utbyggnadens konsekvenser för människors hälsa samt även om miljöbalkens 
försiktighetsprincip är tillämplig. 

Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund vill med 
anledning av detta understryka vikten av att en riskbedömning görs och detta innan 5G kan 
byggas ut samt att denna riskbedömning uppfyller regeringsformens krav på saklighet och 
opartiskhet. 

Enligt regeringsformens första paragraf utgår all makt från folket varför riskbedömningen 
även måste kännetecknas av insyn, vara transparent och att verksamma organisationer på 
området, som tillvaratar svenska folkets intressen gällande hälsorisker med strålning, får full 
insyn och möjlighet att delta i samverkan och riskbedömning. Ovanstående organisationer 
har många års erfarenhet av frågan och har en stor samlad kunskap om forskningen och 
människors erfarenheter av att utsättas för strålning. 

Tusentals människor i Sverige lider redan idag svårt och tolererar inte befintliga nivåer av 
strålning. Förväntade sjukdomar på grund av ökad exponering för mikrovågsstrålning har 
ökat dramatiskt, bland annat psykisk ohälsa , samt cancer i huvud- halsområdet. 

Iakttagandet av regeringsformens krav på opartiskhet innebär även att riskbedömningen 
måste inhämta synpunkter från de svenska forskare som är verksamma på området och som 
redan uttryckt att 5G innebär allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa 
genom 5G Appeal.  Att ignorera deras expertis på området, uppfyller inte kraven på 
opartiskhet och objektivitet.  

Enligt pressmeddelandet från SSM från den 23 maj 2018 har SSM redan varit i kontakt med 
företrädare för industrin men inte med civilsamhällets organisationer och inte med de 
svenska forskare som undertecknat 5G Appeal. (www.5gappeal.eu) 

5G är en fråga som berör svenska folket. Hela Sveriges befolkning kommer att utsättas 
för 5G-strålningen dygnet runt och man har ingen möjlighet att välja bort eller undvika det. 
Detta är alltså inte en fråga som enbart får avhandlas mellan industrin och myndigheterna i 
slutna rum. Det är hela svenska folkets hälsa som står på spel. 

Med hänvisning till ovanstående och regeringsformens portalparagrafer, begär vi härmed att 
forskare som undertecknat 5G Appeal, dvs. från industri oberoende forskare samt 
civilsamhällets organisationer som arbetar med riskerna med strålning från trådlös teknik, 
ska bjudas in till dialog kring 5G samt till arbetet med att ta fram underlag till en 
riskbedömning. 

http://www.5gappeal.eu/


Denna begäran bör diarieföras och besvaras med ett beslut innehållande besvärshänvisning. 

  

Mona Nilsson ordförande Strålskyddsstiftelsen,  

Gabriella Ahlgren ordförande Föreningen Vågbrytaren,  

Marianne Ketti ordförande Elöverkänsligas Riksförbund 

 


