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Resultat av enkätundersökning om riksdagspartiernas inställning till
hälsokonsekvenser av mobiltelefonin, 2002

Just nu pågår en av de största infrastruktursatsningarna någonsin - utbyggnaden av det nya mobil-
nätet 3G / UMTS.
Att detta hittills inte berörts i valrörelsen, trots stora farhågor för allvarliga hälsokonsekvenser, för-
anledde föreningen Vågbrytaren * att genomföra följande enkätundersökning om riksdagspartiernas
ställningstagande i denna fråga. Vi redovisar här partiernas svar på de enskilda frågorna:

1. Känner ni till diskussionerna om hälsorisker
a ) med mobiltelefoner?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja Ja —- —- —-

b ) med strålningen från basstationer för mobiltelefoni?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja Ja —- —- —-

2. För att få ett underlag för forskning om eventuella hälsoeffekter av strålningen  är det nödvän-
digt att veta var mobiltelefonisändarna är placerade. Det finns också hos allmänheten ett stort
behov av att få kunskap om dessa placeringar. Bland annat har hyresgäströrelsen stött detta krav.
Vill ert parti verka för att bygglovslagen ändras, så att det blir krav på bygganmälan eller bygg-
lov för samtliga basstationer och antenner för mobiltelefonin?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja —- Ja —- —- —-

3. Idag går så gott som inga offentliga medel till forskning om mobilstrålningens hälsoeffekter.
Detta leder till att man helt tvingas förlita sig på forskning som är finansierad av mobilindustrin.
Vill ert parti verka politiskt för att det skall satsas resurser på oberoende forskning om eventu-
ella hälsoeffekter av långtidsexponering för de aktuella frekvenserna inom mobiltelefonin?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja Nej —- —- —-

4. I den offentliga debatten om mobiltelefonin anförs ofta internationell forskning. Vill ert  parti
verka för att det sker en opartisk sammanställning och utvärdering av alla forskningsrapporter
som påvisar negativa hälsokonsekvenser av strålningen från sändare och mobiltelefoner?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja —- —- —- —-
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5. Ny japansk forskning visar att gränsvärdena för strålning överskrids i allmänna kommunika-
tionsmedel. Vill ert parti på grund av detta

a ) följa upp denna forskning i Sverige?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja —- —- —- —-

b) verka för att gränsvärdena inte överskrids i allmänna kommunikationsmedel i Sverige ?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja —- —- —- —-

c) att användningen av mobiltelefoner på bussar, tåg och i tunnelbanevagnar förbjuds om gräns-
värdet överskrids?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja —- Nej —- —- —-

6. I FN’s standardregler för funktionshindrade ( agenda 22 ) talas det till exempel om rätten till en
god bostad och ett fullvärdigt socialt liv. Vill ert parti verka politiskt för att dessa regler även
skall gälla elöverkänsliga (handikappgrupp 27 i HSO) ?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja —- —- —- —-

7. Mellan tre och fem procent av befolkningen anses idag vara elöverkänsliga. Många kan inte
finna störningsfria bostäder bl.a. på grund av den omfattande utbyggnaden av mobiltelefonin.
Vill ert parti på grund av detta verka för införandet av så kallade lågstrålande zoner, dvs områ-
den som inte belastas med ytterligare strålning.

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja —- Ja —- —- —-

8. Ett stort antal bekräftade och obekräftade studier påvisar allvarliga hälsorisker med mobil-
telefoni. Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för skada eller olägenhet
medför skyldighet att hindra en verksamhet.
Vill ert parti verka för att:

a) försiktighetsprincipen tillämpas vid bygglovsansökningar för mobilmaster?

  Mp V Kd Fp C S M
   Ja Ja Ja Ja —- —- —-
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b) införa ett tillfälligt stopp för utbyggnaden av 3 G-nätet tills forskningsläget klarnar?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja —- Nej Nej —- —- —-

9. Enligt miljöbalken ligger ansvaret för effekterna av en verksamhet hos utövaren. Flera stora för-
säkringsbolag, exempelvis Lloyds och Sterling, vägrar att försäkra mobiltelefonioperatörer mot
eventuella hälsokonsekvenser från mobiltelefoni. Kommer ni att kräva att operatörerna uppvisar
giltiga ansvarsförsäkringar, som täcker eventuella framtida skadeståndsanspråk, för att de ska få
utöva sin verksamhet?

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja —- —- —- —- —- —-

10. Kommer ni att vid offentliga upphandlingar av mobila telefoner kräva  att telefonernas SAR-
värden följer TCO-standarden 0,8 W/kg? För närmare information se TCO’s hemsida www.tco.se

  Mp V Kd Fp C S M
  Ja Ja Ja Ja —- —- —-

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna ville inte svara direkt på frågorna.

Centerpartiet påpekade dock vikten av att operatörerna lever upp till sina åtaganden vad gäller nät-
kapacitet och täckning ( 99,98 % av befolkningen ). Dessutom anser man att staten inte bör tveka att
ingripa om löftena inte infrias.
Socialdemokraterna anser att man bör ta oron på allvar, men att det nuvarande kunskapsläget om
hälsorisker inte motiverar en generell vägran att ge bygglov.

Moderaterna anser att frågorna var för komplicerade för att besvaras med ett enkelt ja eller nej, och
avstod därför från att svara.

Bo Fredberg
Informationsansvarig
Föreningen Vågbrytaren

*  Vågbrytaren är en ideell, obunden förening, som verkar för att all elektromagnetisk    strålning ska anpassas till nivåer
som inte medför skada eller olägenhet för någons hälsa eller för miljön som helhet.


