Kære Thomas Grønborg
Du har rettet henvendelse vedrørende udleveringen af Ipads til samtlige elever i Odder Kommunes skoler.
Du rejser en række spørgsmål vedrørende risikoen for radiofrekvent stråling i forbindelse med anvendelse af
trådløst netværk, herunder:
1. Ipads kan kun kobles op til internettet og andre enheder trådløst, dvs. med radiofrekvent stråling.
Hvordan forholder Odder Kommune forholder sig til, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i
2011 har kategoriseret radiofrekvent stråling som muligt kræftfremkaldende?
2. Hvordan forholder kommunen sig til, at Europarådet i 2011 har opfordret de 47 medlemsnationer heriblandt Danmark - til, at eksponeringer for radiofrekvent stråling, af sundhedshensyn, bør
minimeres, specielt i forhold til børn? Europarådet fraråder direkte, at der bruges WiFi / trådløs
opkobling til internettet i skoler.
3. Hvordan forholder kommunen sig til, at omfattende forskning peger på, at radiofrekvent stråling kan
medføre en lang række skadevirkninger, blandt andet hovedpine, træthed, søvnproblemer, nedsatte
kognitive evner, nedsat sædkvalitet og hjernekræft?
4. Hvordan forholder kommunen sig til, at en lang række eksperter i international klasse advarer om, at
børn er særligt sårbare i forhold til skadevirkningerne ved radiofrekvent stråling, og at
eksponeringerne derfor bør begrænses?
(Se nærmere om ovenstående (1-4) på www.helbredssikker-telekommunikation.dk)
5. Oplyser kommunen skoleeleverne om de internationale eksperter og organers advarsler vedrørende
radiofrekvent stråling samt, at der kan være en række sundhedsrisici forbundet med at bruge Ipads?
6. Tager kommunen skridt til, at eksponeringer for radiofrekvent stråling fra skolelevernes Ipads på
nogen måde begrænses?
Dine spørgsmål giver anledning til følgende svar:
Ad 1 - 4
Odder Kommune henholder til Sundhedsstyrelsens vurdering af risikoen. Ifølge sundhedsstyrelsen er der ud
fra den nuværende viden ikke er en generel trussel mod folkesundheden ved radiofrekvente
elektromagnetiske felter i samfundet.
Ad 5. det Odder Kommune henholder sig Sundhedsstyrelsens aktuelle risikovurdering har vi ikke oplyst om
nævnte internationale eksperter og organers advarsler vedrørende radiofrekvent stråling.
Ad 6.Odder Kommune er opmærksomme på vigtigheden af, at de fastsatte grænseværdier og anbefalinger
overholdes i forhold brugen af trådløse netværk.
Odder Kommune vil her følge evt. henstillinger fra Sundhedsstyrelsen, hvis ny viden på området vil kræve
særlige forholdsregler eller foranstaltninger m.h.p. at begrænse elektromagnetiske bølger og felter ved brug
af trådløse netværk.
Hertil kommer, at din henvendelse naturligvis giver anledning til at vi nøje vil følge udviklingen på området,
og holde os orienteret bl.a. via jeres hjemmeside www.helbredssikker-telekommunikation.dk
Med venlig hilsen

Elvin J. Hansen
Borgmester

