
 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 30. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 550 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 550:  

”Kan ministeren redegøre for, hvad Sundhedsstyrelsens vurdering af sundhedsrisiko 

ved 5G er?” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse har jeg indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som har 

oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:  

 

”Det er Su dhedsstyrelse s vurderi g, at der ikke er e  su dhedsrisiko forbu det 

med 5G, så længe at eksponeringsniveauerne ligger inden for de gældende grænse-

værdier. 

 

Målinger udført i Danmark og i andre lande viser, at den samlede stråling fra mobilte-

lefoner, Wi-Fi og andet apparaturer, der baseres på 3G- og 4G-netværk er svag og lig-

ger langt under de gældende grænseværdier. 

 

Med baggrund i den tilgængelige viden om 3G og 4G samt den allerede nu etable-

rede, men begrænsede, viden om 5G, vurderer vi i dag, at udrulning af 5G ikke vil give 

et væsentligt ændret strålingsmiljø sammenlignet med de nuværende teknologier. 

 

E ergistyrelse  har oplyst, at ifølge ”Lov o  radioudstyr og elektro ag etiske for-
hold, 6” er det fastsat, at ”Radioudstyr skal være ko strueret således, at det sikrer 
beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejen-

do ”. Radioudstyr å altså ikke sættes op, hvis det ka  udgøre e  risiko for perso-
ners sundhed og sikkerhed. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af oven-

nævnte lov og regler fastsat i medfør af denne lov. 

 

Sundhedsstyrelsen foretager ikke studier, målinger eller forskning på området. Vi føl-

ger derimod løbende anbefalinger fra WHO og EU, ligesom Sundhedsstyrelsen delta-

ger i internationalt samarbejde i regi af WHO og deltager i et tæt nordisk samarbejde 

på området med deltagere fra strålebeskyttelsesmyndighederne i de øvrige nordiske 

la de.” 
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