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Titel:
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Gregers Koldby Nielsen (GKN@ens.dk)
Anders Ravnsborg Beierholm (anrb@sis.dk)
SV: Borgerhenvendelser om 5G og sundhed
05-03-2019 13:37
Svar til Hans Jørgen Abildgaard om 5G.docx; Svar til Henning-Buerup Jørgensen om 5G.docx; Svar til Søren
Marott.docx;

Kære Gregers Koldby Nielsen,

Tak for de tilsendte svarudkast. Med henvisning til vores svar fra 15. februar 2019 (j.nr. 1- 6210-19/1), kan vi ikke
tilslutte os ordlyden og ansvarsbeskrivelsen i de vedhæftede svarudkast.
Som vi tidligere har gjort opmærksom på, finder vi ikke, at vi har modtaget tilstrækkelig information til at kunne
vurdere, om der skulle være grund til sundhedsmæssig bekymring i forbindelse med udrulningen og drift af 5Gteknologien.
Vi har i tidligere korrespondance understreget, at vi stadig mangler den helt nødvendige, robuste information, som er
nødvendig for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering.
Derfor undrer det umiddelbart, at Energistyrelsen i sine svar til bekymrede borgere uden videre henviser til
Sundhedsstyrelsen.
Vi bemærker øvrigt, at Energistyrelsens v. chefkonsulent Kasper Nyrup Madsen fredag d. 1. marts har sendt en
anmodning til Sundhedsstyrelsen om et snarligt møde på direktionsniveau med henblik på en drøftelse af
”håndteringen af spørgsmål om elektromagnetisk stråling fra mobilnet, som begynder at poppe op i forlængelse af
offentliggørelsen af vores 5G-handlingsplan”
Vi finder, at den endelige udformning af de fremsendte svarudkast med fordel kunne afvente udkommet af mødet på
direktionsniveau mellem Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Vi har tidligere fremsendt de svar, som vi vil kunne give borgere eller andre, der måtte henvende sig, på nuværende
tidspunkt:
- SST har fokus på, at kunne give borgerne reel information om de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G-teknologien
- SST har derfor bedt Energistyrelsen om at bidrage med den nødvendige information henover de næste 5-6 år, mens
det nye 5G-netværk bliver rullet ud
- SST har bedt om uddybende beregninger fra Energistyrelsen, for at kunne vurdere, om 5G-netværket har
sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne
- SST har fokus på at kunne besvare spørgsmål, der evt. måtte opstå på baggrund af bekymringer hos borgerne, og har
derfor brug for yderligere information fra Energistyrelsen.
Vi ser frem til den fortsatte dialog med henblik på at få afstemt valid og robust information til borgerne.

Med venlig hilsen
____________________
Anders Ravnsborg Beierholm
Akademisk medarbejder
T (dir.) +45 4454 3455
anrb@sis.dk
Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk

Fra: Gregers Koldby Nielsen <GKN@ens.dk>
Sendt: 4. marts 2019 15:13
Til: Anders Ravnsborg Beierholm <anrb@sis.dk>
Cc: Mette Øhlenschlæger <MOE@sis.dk>
Emne: Borgerhenvendelser om 5G og sundhed
Kære Anders Ravnsborg Beierholm,
I forbindelse med tre borgerhenvendelser til energi-, forsynings- og klimaministeren, som omhandler 5G og
sundhedsaspektet, vil vi gerne være sikre på, at I ikke har indvendinger.
Jeg vedhæfter derfor vores udkast til svar til denne mail. I er velkomne til at kommentere på disse udkast. De tre
besvarelser er stort set ligedannede.
På grund af vores interne frister, så håber vi på en snarlig tilbagemelding. Har I behov for at se henvendelserne fra
borgerne, så send meget gerne en mail herom.

Med venlig hilsen
Gregers Koldby Nielsen
Fuldmægtig / Advisor
Center for tele / Centre for Telecommunication
Mobil / Cell
E-mail

+45 33 92 75 45
gkn@ens.dk
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- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

-- AKT 1790768 -- BILAG 2 -- [ Svar til Hans Jørgen Abildgaard om 5G ] --

Hans Jørgen Abildgaard
Orevej 190
4760 Vordingborg

Kontor

Dato

J nr. xx
/ [initialer]

Vedrørende 5G

Tak for din e-mail af 18. februar 2919 om 5G-handlingsplanen, hvor du især spørger til forskningsresultater for 5G i et sundhedsmæssigt perspektiv.
I Danmark ligger den sundsfaglige ekspertise i Sundhedsstyrelsen. Det er derfor
Sundhedsstyrelsen, som kommer med anbefalinger på sundhedsområdet – også
når det drejer sig om 5G. Det er også derfor det er Sundhedsstyrelsen, som følger
den internationale forskning for 5G og som har ansvar for at rådgive om de
sundhedsmæssige forhold.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er løbende i dialog med Sundhedsstyrelsen om udviklingen på området, herunder om der er behov for at fastsætte særlige
danske regler. Som minister har jeg fuld tiltro til Sundhedsstyrelsens rådgivning og
vurdering af den internationale forskning på området.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Side 1/1

-- AKT 1790768 -- BILAG 3 -- [ Svar til Henning-Buerup Jørgensen om 5G ] --

Henning Buerup Jørgensen
Pilevej 1, Ubby
4490 Jerslev Sj

Kontor

Dato

J nr. xx
/ [initialer]

Vedrørende 5G

Tak for din e-mail af 18. februar 2019 om 5G-handlingsplanen, hvor du især spørger til forskningsresultater for 5G i et sundhedsmæssigt perspektiv.
I Danmark ligger den sundsfaglige ekspertise i Sundhedsstyrelsen. Det er derfor
Sundhedsstyrelsen, som kommer med anbefalinger på sundhedsområdet – også
når det drejer sig om 5G. Det er også derfor det er Sundhedsstyrelsen, som følger
den internationale forskning for 5G og som har ansvar for at rådgive om de
sundhedsmæssige forhold.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er løbende i dialog med Sundhedsstyrelsen om udviklingen på området, herunder om der er behov for at fastsætte særlige
danske regler. Som minister har jeg fuld tiltro til Sundhedsstyrelsens rådgivning og
vurdering af den internationale forskning på området.
Som minister er jeg naturligvis forpligtet til at overholde gældende lovgivning. Det
gælder selvfølgelig også Århuskonventionen.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Side 1/1

-- AKT 1790768 -- BILAG 4 -- [ Svar til Søren Marott ] --

Søren Marott
Provstegade 7, 2, 8
3700 Rønne

Ministeren

Dato
14. februar 2018
J nr. xx

Kære Søren Marott
Tak for din e-mail om 5G-handlingsplanen, hvor du især spørger til forskningsresultater for 5G i et sundhedsmæssigt perspektiv.
I Danmark ligger den sundsfaglige ekspertise i Sundhedsstyrelsen. Det er derfor
Sundhedsstyrelsen, som kommer med anbefalinger på sundhedsområdet – også
når det drejer sig om 5G. Det er også derfor det er Sundhedsstyrelsen, som følger
den internationale forskning for 5G og som har ansvar for at rådgive om de
sundhedsmæssige forhold.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er løbende i dialog med Sundhedsstyrelsen om udviklingen på området, herunder om der er behov for at fastsætte særlige
danske regler.
Som minister har jeg fuld tiltro til Sundhedsstyrelsens rådgivning og vurdering af
den internationale forskning på området.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2810
E: efkm@efkm.dk
www.efkm.dk
Side 1/1

