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AGENDA Informationsmöte och samråd med 
intresseorganisationer om 5G den 19 
december 2018 

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med att ta fram underlag för bedömning av 

strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G. Som 

en del i detta arbete har vi inlett samråd med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten 

samt Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan 

utifrån myndigheternas respektive ansvarsområde. 

 

Syfte 
Vid det här mötet inhämtar vi information och synpunkter från intresseorganisationer. 

Vänligen notera att mötet inte kommer behandla tekniska frågor eller forskningsläget 

kring hälsorisker eftersom myndigheterna kommer hålla separata möten där dessa frågor 

avhandlas med forskare respektive representanter från mobilteleindustrin. Syftet med detta 

möte är att intresseorganisationer ska ges möjlighet att lämna information om sina 

medlemmars situation och tankar kring 5G samt att informeras om myndigheternas arbete 

med frågan. 

 

Plats 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna strandväg 96 Solna. 

Tunnelbana: Solna strand (blå linje från Centralen mot Hjulsta) 

 

Anmäl er i receptionen. Där finns färdiga namnbrickor till alla anmälda besökare. 

 

Mötesregler 

För att alla ska känna sig bekväma med att delta på mötet och i diskussionerna så gäller 

följande förhållningsregler. 

 

Trådlösa datornätverket i lokalen kommer vara avstängt. 

 

Mobiltelefoner och annan trådlös kommunikationsutrustning ska vara avstängda. 

 

Inga inspelningar tillåts. 

 

Mötesanteckningar kommer diarieföras och publiceras på Strålsäkerhetsmyndighetens 

webbplats. Presentationsunderlag kommer diarieföras. 
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Dagordning 

9.15-9.30 Kaffe och frukostmacka 

 

9.30-9.40 Johan Friberg välkomnar och berättar om arbetsplanen kring 

riskbedömning av 5G 

 

9.40-10.15 Tomas Löfgren redogör för de juridiska grunderna för tillämpning av 

miljöbalken och strålskyddslagen med avseende på 5G samt beskriver 

ansvarsfördelningen mellan myndigheterna 

 

10.15-10.20 Paus 

 

10.20-10.40 Elöverkänsligas riksförbund lämnar information och synpunkter som de vill 

framföra till myndigheterna 

 

10.40-11.00 Strålskyddsstiftelsen lämnar information och synpunkter som de vill 

framföra till myndigheterna 

 

11.00-11.20 Vågbrytaren lämnar information och synpunkter som de vill framföra till 

myndigheterna 

 

11.20-11.30 Mötet avslutas 

 

 

Deltagarlista 

Johan Friberg, Avdelningschef Strålsäkerhetsmyndigheten 

Tomas Löfgren, Miljörättsexpert Strålsäkerhetsmyndigheten 

Jimmy Estenberg, Myndighetsspecialist Strålsäkerhetsmyndigheten 

Torsten Augustsson, Utredare Strålsäkerhetsmyndigheten 

Caroline Falkengren, Kommunikationsstrateg Strålsäkerhetsmyndigheten 

Marie Wahlin Tideklev, Verksjurist Strålsäkerhetsmyndigheten 

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen 

Malin Tornqvist eller Katharina Krussell, Strålskyddsstiftelsen 

Gunilla Ladberg, Vågbrytaren 

Jan Lindholm, (alt. Torkel Atterbom) , Vågbrytaren 

Peggy Haase, Post-och telestyrelsen 

Nina Gustafsson eller Magnus Leijel, Post-och telestyrelsen 

Agneta falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten 

Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten 

Egon Reiver, Elöverkänsligas riksförbund 

Linda Nieuwenhuizen, Elöverkänsligas riksförbund 

Janez Marinko, Arbetsmiljöverket 

 


