From: Daniel Sundvall [mailto:daniel.sundvall@folkhalsomyndigheten.se]
Sent: den 10 maj 2019 14:40
To: mona@stralskyddsstiftelsen.se; info@stralskyddsstiftelsen.se; info@eloverkanslig.org
Cc: Agneta Falk Filipsson; Bitte Bråstad
Subject: VB: Ang. begäran om rättelse av Miljöhälsorapport 2017

Hej,
Ni har skrivit till oss och haft invändningar mot vårt ställningstagande om bland annat Karolinska
institutets redovisning av forskningsläget avseende kap. 10 i Miljöhälsorapporten 2017 samt
påstådda jävsförhållanden. Som en del av vår omvärldsbevakning är vi tacksamma för olika aktörers
synpunkter på vår verksamhet och våra rapporter. Vi står dock fast vid vårt ställningstagande. Ni har
också framfört en begäran om att få ett överklagbart beslut. Vi bedömer dock att vårt
ställningstagande inte får verkningar av ett sådant kvalificerat slag att vi borde bereda ett
överklagbart beslut.
Med vänlig hälsning
__________________________________
Daniel Sundvall
Utredare
010-205 2099

Folkhälsomyndigheten

Enheten för miljöhälsa
daniel.sundvall@folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndighetens uppdrag är att
främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot. För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se

Från: post4@eloverkanslig.org <post4@eloverkanslig.org>
Skickat: den 7 maj 2019 21:34
Till: Info Folkhälsomyndigheten <info@folkhalsomyndigheten.se>
Kopia: info@eloverkanslig.org; Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd
<halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se>
Ämne: Ang. begäran om rättelse av Miljöhälsorapport 2017

Hej historik + bilaga kom visst inte med i föregående meddelande, här är de med.
Tack på förhand,
mvh Henrik
E-postbehandlare

Den 2019-05-07 kl. 21:24, skrev post4@eloverkanslig.org:
Till Folkhälsomyndigheten
Att: Daniel Sundvall, Agneta Falk Filipsson, Bitte Bråstad
Vi har fått nedanstående e-post vidarebefordrat till oss från Strålskyddsstiftelsen. Hänvisar till
vår begäran om rättelse av Miljöhälsorapport 2017, kapitel om elektromagnetiska fält, från
den 8 oktober 2018, och upprepar vår begäran om ett överklagningsbart beslut med ert
ställningstagande gällande vilka åtgärder ni avser vidta för att korrigera felen och den
bristande objektiviteten i rapporten och därmed förebygga de skadeverkningar som blir

följden av en så felaktig rapport som felinformerar om befintliga vetenskapliga belägg för
mycket allvarliga hälsorisker.
Med vänliga hälsningar
Marianne Ketti
ordförande, Elöverkänsligas riksförbund
-genom Henrik
E-postbehandlare

From: Daniel Sundvall [mailto:daniel.sundvall@folkhalsomyndigheten.se]
Sent: den 29 april 2019 16:37
To: mona@stralskyddsstiftelsen.se; info@stralskyddsstiftelsen.se
Cc: Agneta Falk Filipsson; Bitte Bråstad
Subject: angående skrivelse om Miljöhälsorapporten 2017

Hej,
Strålskyddstiftelsen skickade den 8 oktober 2018 en begäran till Folkhälsomyndigheten om att
myndigheten skulle ändra de delar i kap. 10 Miljöhälsorapporten 2017 som
Strålskyddstiftelsen ansåg brista i objektivitet. Med anledning av
Strålskyddsstiftelsens skrivelse har myndigheten begärt att Karolinska institutet ska yttra sig
samt kommunicerat inkomna yttranden till Strålskyddsstiftelsen. Ytterligare skrivelser från
Strålskyddsstiftelsen har även kommunicerats till Karolinska institutet.
Se bifogade dokument som är de senast inkomna yttranden från Karolinska institutet till
Folkhälsomyndigheten i det aktuella ärendet.
Folkhälsomyndigheten gör följande bedömning:
- Karolinska institutets redovisning av forskningsläget är trovärdig och korrekt.
Myndigheten saknar därför anledning att vidta åtgärder avseende det beskrivna
forskningsläget i kap. 10 Miljöhälsorapporten 2017.
- Det föreligger inga intressekonflikter hos de medverkande författarna och därmed har
det inte påverkat deras ställningstaganden och i övrigt arbetet med redovisning av
forskningsläget i kap. 10 Miljöhälsorapporten 2017.
Med vänlig hälsning
__________________________________
Daniel Sundvall
Utredare
010-205 2099

Folkhälsomyndigheten
Enheten för miljöhälsa
daniel.sundvall@folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndighetens uppdrag är att
främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot. För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se

