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Kære Mette
Som aftalt sender jeg flere mulige mødetidspunkter:
Tirsdag d. 20. november kl. 10
Onsdag d. 21. november kl. 11
Torsdag d. 22. november kl. 14
Jeg håber ét af tidspunkterne passer jer.
Jeg sender også forslag til kort dagsorden:
1. Introduktion til 5G v/ Energistyrelsen
Herunder målinger af signalstyrke
2. Vejledning om stråling: hvad, hvor, hvordan? - v/ Sundhedsstyrelsen
3. Hvad er der behov for fremover og hvad er de næste skridt?
Suppler endelig, hvis I har yderligere.

Med venlig hilsen / Best regards
Theresa Flint-Hallas
Fuldmægtig / Advisor
Center for Tele / Centre for Telecoms
Mobil / Cell
E-mail

+45 33926698
tflh@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Fra: Theresa Flint-Hallas
Sendt: 6. november 2018 13:02
Til: 'moe@sst.dk'
Emne: Udrulning af 5G

Kære Mette
I Energistyrelsen arbejder vi på en 5G-handlingsplan, som blandt andet har til formål at sikre, at Danmark får en
smidig og effektiv udrulning af 5G-net. Vi har været i dialog med en række interessenter herunder telebranchen i
forhold til barrierer for udrulning og ønsker til handlingsplanen, og i den forbindelse peger Teleindustrien på en
stigende bekymring for stråling når 5G udrulles. 5G kommer til at kræve mange flere maste- og antennepositioner og

derfor ser telebranchen en barriere for udrulningen i bekymringer omkring stråling i forhold til opsætning af alle de
her antenner. Konkret har de skrevet til os:
”Myndigheder bør bidrage til at sikre god og effektiv information om stråling – så det sikres, at der er fuld
gennemsigtighed på området, og at bekymring om stråling på et uoplyst grundlag ikke bliver en barriere for
udbygning af 5G (og anden mobilteknologi). I brancheregi opdateres publikation om beregnede sikkerhedsafstande
(arbejde+ophold).”
Vi vil gerne høre SST’s tanker om dette, herunder hvad I ser af muligheder – også ift at gå i dialog med telebranchen
om emnet. I første omgang tænker vi en indledende drøftelse mellem SST og ENS, og inviterer derfor SST til et møde.
Hvordan passer mandag d. 19. november kl. 13?
Jeg ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen / Best regards
Theresa Flint-Hallas
Fuldmægtig / Advisor
Center for Tele / Centre for Telecoms
Mobil / Cell
E-mail

+45 33926698
tflh@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

