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Noter fra møde med SST den 13. marts 2019 

 

 
Møde med SST: 

- Et ganske fint møde, hvor der var enighed om et tættere samarbejde 

fremadrettet. 

- Der holdes statusmøder hver 3. mnd til en start. 

- SST har brug for mere viden fra os om vores regler vedr. radioud-

styr, herunder hvilke krav der er til, at selskaberne skal overholde 

grænseværdierne og vores handlemuligheder 

- SST har også behov for viden om, hvordan selskaberne kan doku-

mentere overholdelse af grænseværdierne 

- SST efterlyser information om, hvad de nye 5G-net vil betyde ift. op-

sætning af nyt udstyr, sendeeffekter m.v. Vi drøftede muligheden 

for, at selskaberne kan lave et par typiske scenarier for, hvordan 

5G-dækning vil se ud og beregning af mobilstråling ud fra disse 

scenarier. De synes, det var meget positivt, at der vil blive foretaget 

målinger af stråling ifm. 5G-forsøg, så beregnet strålingsniveau kan 

kvalificeres. 

- Når SST har fået de ønskede oplysninger, vil de lægge tekst på de-

res hjemmeside specifikt om 5G – de koordinerer med os 

- Besvarelser af FT spm besvares efter koordination med SST – vi 

forsøger at nå til enighed om et ”standardsvar” 

- Muligheden for et evt. fælles forskningsprojekt blev også drøftet, 

hvis der måtte være politisk ønske om det (og midler). 
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