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I de forgangne mange måneder er udført et omfattende arbejde med internt at undersøge og 

analysere retsgrundlaget og mulighederne for rent praktisk og effektivt at stille konkrete 

retlige krav til den danske stat om, at 5G-systemet ikke etableres og aktiveres. Undersøgelsen 

har resulteret i et internt responsum på 134 sider, der kortlægger den danske stats retlige 

forpligtelser i forhold til vitale områder for ikke alene at sikre en forsvarlig håndtering af 

helbredsskadelige og helbredsfarlige systemer såsom 5G, der både vil forøge og ændre 

tilstedeværelsen af radiofrekvent elektromagnetisk stråling i samfundet.  

 

Nærværende dokument er en opsummering af de hovedargumenter, som en retssag kan støtte 

sig til1. 

 

Den bagvedliggende undersøgelse ser på muligheden for at kræve forandringer i den 

retsstridige og virkelighedsfjerne måde, hvorpå forvaltningen også i Danmark hidtil har grebet 

problemet om radiofrekvent elektromagnetisk stråling an. Undersøgelsen inddrager 

udenlandske juridiske afgørelser, som ganske vist ikke er bindende for en dansk domstol, men 

hvis ræsonnementer det vil være særdeles oplagt at følge. 

 

Der kommer kontinuerligt ny forskning på området, som i højere grad understøtter den 

hidtidige i, at teknologien - meget tragisk - er både til skade for nogle, og en fare for de af os, 

der er heldige nok til ikke umiddelbart at blive syge af det, men kan blive det på sigt. 

 

Både for stater og for private aktører kan 5G-systemet, ligesom de nuværende og tidligere 

generationer af kommunikationssystemer, være ekstremt lukrativt, men på bekostning af 

andres helbred, arbejdsevne og øvrige livsførelse. 

 

Det er i sådan et arbejde utroligt vigtigt, at vi holder kortene tæt til kroppen. De aktører, som 

ønsker at gennemtvinge 5G for egen vindings skyld, udgøres både af store selskaber og 

staten. 

 

Det er vigtigt at have den størst mulige chance for at vinde denne kamp, som formentlig er 

blandt de vigtigste, vi kommer til at tage som samfund i dette århundrede. Hvis kampen tabes, 

kan det koste både os selv og fremtidige generationer utroligt dyrt, ligesom det kan have 

ødelæggende virkning på vores økosystem. Man kan derfor hverken lukke øjnene eller gå 

halvforberedte ind i dette. Og man kan ikke tie stille. 

 

 

 

 
1 Der er endvidere i responsum af 4. maj 2019 redegjort for, at 5G-systemet vil være i strid med reglerne i Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN's børnekonvention, EU's habitatdirektiv, fuglebeskyttelsesdirektiv 

og forsigtighedsprincip, samt Bern- og Bonn-konventionerne om beskyttelse af dyr og planter. Disse regler er 

selvsagt også oplagte at påberåbe sig under en retssag. Responsummet kan læses her: https://www.helbredssikker-

telekommunikation.dk/sites/default/files/190504%20Responsum%20med%20bilag%201_0.pdf 

 

https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/190504%20Responsum%20med%20bilag%201_0.pdf
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/190504%20Responsum%20med%20bilag%201_0.pdf


 

3 
 

HOVEDARGUMENTERNE med link-referencer 

 

EMRK art. 2 og 8. 

 

Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 2 og 8 med tilhørende 

retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol2, at der gælder en række retlige 

forpligtelser for de offentlige myndigheder i Danmark, som skal følges i tilfælde, hvor private 

eller staten selv ønsker at udøve en farlig aktivitet. Disse forpligtelser er i hovedtræk: 

 

- Pligten til at udarbejde lovgivningsmæssige og administrative rammer. 

 

- Rammerne skal være designet til at medføre et effektivt værn imod livsfare (art. 2) og 

krænkelse af retten til respekt for privatliv og familieliv (art. 8). 

 

- Den nærmere regulering skal være egnet til at håndtere de specielle forhold, som den 

pågældende aktivitet indebærer. 

 

- Dette skal ske med særligt henblik på at beskytte retten til livet og respekten for 

familieliv og privatliv. 

 

- Reguleringen skal omfatte tilladelser, opsætning, drift, sikkerhed og overvågning af 

aktiviteten. 

 

- Det skal være obligatorisk at tage praktiske foranstaltninger som sikrer den effektive 

beskyttelse af borgere, hvis liv kunne blive bragt i fare som følge af de iboende risici 

forbundet med aktiviteten. 

 

- Der skal fastlægges procedurer, som er egnede til under hensyntagen til den 

pågældende aktivitets tekniske forhold at identificere mangler ved de samme 

procedurer. 

 

- Staten kan ifalde ansvar for krænkelser af ovennævnte bestemmelser i tilfælde, som 

den burde have forudset. 

 

Det er et generelt fortolkningsprincip ved anvendelsen af bestemmelserne i konventionen, at 

de skal fortolkes således, at rettighederne indeholdt heri er praktisk anvendelige og effektive.3 

 

EU-Charteret 

 

Art. 2 - retten til livet 

Art. 3 - retten til respekt for menneskers integritet 

Art. 7 - respekt for familie- og privatliv 

Art. 35 - sundhedsbeskyttelse 

Art. 37 - mlijøbeskyttelse 

 

 
2 Se f.eks. følgende domme fra EMDs praksis: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22%C3%96neryildiz%22],%22documentcollectionid2%22:[%

22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67614%22]} Præmis 89 – 90. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22kolyadenko%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRAN

DCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-109283%22]} Præmis 157 – 161 og 215 – 217. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22brincat%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCH

AMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145790%22]} Præmis 79 – 83 og 85. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22guerra%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCH

AMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58135%22]} Præmis 60. 
3https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22mccann%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDC

HAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57943%22]} Se præmis 146. 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e83-391-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e98-391-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e182-391-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e537-391-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN#d1e552-391-1
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22%C3%96neryildiz%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67614%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22%C3%96neryildiz%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67614%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22kolyadenko%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-109283%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22kolyadenko%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-109283%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22brincat%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145790%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22brincat%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145790%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22guerra%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58135%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22guerra%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58135%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22mccann%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57943%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22mccann%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57943%22]}
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Traktaten om Den Europæiske Union 

 

Art. 3, stk. 3 – ” et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten” 

 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

 

Art. 191 – miljøbeskyttelse, forsigtighedsprincippet 

 

Særligt om det EU-retlige forsigtighedsprincip 

 

Det EU-retlige forsigtighedsprincip anvendes, ”...hvor de videnskabelige data er 

utilstrækkelige, foreløbige eller usikre, og den indledende objektive videnskabelige 

undersøgelse tyder på, at der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for 

miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte 

beskyttelsesniveau.”, jf. Europa-Kommissionens meddelelse af 20. februar 2000 om 

forsigtighedsprincippet, s. 9 – 10. 

 

Der er en egentlig retlig forpligtelse til at anvende det EU-retlige forsigtighedsprincip i tilfælde, 

hvor der kan påvises en risiko for f.eks. miljøet eller menneskers liv og sundhed.4 

 

Det er stadig i første omgang op til myndighederne at fastlægge beskyttelsesniveauet, men 

når først det er konstateret, at der er en retlig forpligtelse til at anvende 

forsigtighedsprincippet (i en konkret sag), så må beskyttelsesniveauet (”den acceptable 

risiko”) ikke lægges så lavt, at princippet mister sin betydning helt eller i hvert fald i det 

væsentlige. 

 

Hvis det ikke måtte blive lagt til grund af domstolene, at der er sikkerhed for skadevirkning og 

fareforvoldelse på både mennesker og det omgivende miljø (jf. pkt. 1.2 i responsum af 4. maj 

2019 (se fodnote 1)), da forekommer det usædvanligt oplagt på baggrund af den tilgængelige 

forskning, at konstatere, at ”de indledende objektive videnskabelige undersøgelser tyder på, at 

der er rimelig grund til bekymring” for, at det nuværende beskyttelsesniveau (primært som 

forslået af ICNIRP i deres retningslinjer som nu senest revideret i 2020) ikke er tilstrækkelig 

beskyttelse. 

 

Den Europæiske Parlamentariske Forskningstjenestes rapport af 11. februar 2020, med titlen 

”Effects of 5G wireless communication on human health”, underbygger klart dette s. 6 – 9. 

 

Tilsvarende konkluderer ph.d. Ronald N. Kostoff (tilknyttet forsker, Georgia University of 

Technology) s. 64, pkt. 2G, i sin over 1.000 sider lange monografi om emnet: 

 
”Wireless radiation offers the promise of improved 1) remote sensing, 2) communications and data transfer, 
and 3) connectivity. Unfortunately, there is a large body of data from laboratory and epidemiological studies 
showing that previous generations of wireless networking technology have significant adverse health impacts. 
Much of this data was obtained under conditions not reflective of the real-world. When real-world 
considerations are added, such as 1) including the information content of signals along with the carrier 
frequencies, and 2) including other toxic stimuli in combination with the wireless radiation, the adverse effects 
are increased substantially. Superimposing 5G mobile networking technology on an imbedded toxic wireless 
radiation environment (4G, 3G, etc) will exacerbate the myriad adverse health effects already shown to exist. 
Far more research and testing of potential 5G health effects is required before further rollout can be justified. 
…” 

 

Det fremgår også af notat for møde afholdt mellem Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen d. 4. 

december 2019, pkt. 4, at der foreligger en ”mistanke” om øget risiko for hjernekræft, og at 

 
4 Se f.eks. følgende domme fra EU-domstolen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586055212197&uri=CELEX:62007TJ0257 Præmis 66 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0074&qid=1586055390671&from=DA#MO Præmis 182 – 184. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62002TJ0392&qid=1586055475073&from=DA 

Præmis 121. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12016E191
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62452/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT_FINAL.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586055212197&uri=CELEX:62007TJ0257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0074&qid=1586055390671&from=DA#MO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0074&qid=1586055390671&from=DA#MO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62002TJ0392&qid=1586055475073&from=DA
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der i den anledning har været stillet forslag om et evt. forskningsprojekt. 

 

Om ICNIRPs nye retningslinjer af 11. marts 2020 

 

D. 11. marts 2020 offentliggjorde den private organisation ICNIRP en ny udgave af 

retningslinjer, der som omtalt andet steds har været deres anbefaling siden 1998, og som en 

lang række europæiske lande anvender som øvre grænser for, hvilke mængder af 

radiofrekvent elektromagnetisk stråling borgerne må eksponeres for. 

 

I selve retningslinjerne anføres i afsnittet ”Summary”, s. 43, v.sp.: 

 

”The only substantiated adverse health effects caused by exposure to radiofrequency EMFs are 

nerve stimulation, changes in the permeability of cell membranes, and effects due to 

temperature elevation. There is no evidence of adverse health effects at exposure levels below 

the restriction levels in the ICNIRP (1998) guidelines and no evidence of an interaction 

mechanism that would predict that adverse health effects could occur due to radiofrequency 

EMF exposure below those restriction levels.” 

 

Den betragtelige mængde forskning, som påviser helbredsfarer og -skader under ICNIRPs 

vejledende grænseværdier, og ved anvendelse af andre parametre end opvarmning, omtales 

ikke. Herom henvises til den peer-reviewed forskning, der er omtalt i responsum af 4. maj 

2019, pkt. 1.2. 

 

De nye ICNIRP retningslinjer er ifølge deres fodnote (om ”collaborators”) udarbejdet af 14 

private forskere i en selvsupplerende organisation. Heroverfor står ovennævnte meget 

betydelige mængde forskere, som uafhængigt af hinanden rapporterer om helbredsskader og 

helbredsfarer på dyr og mennesker, baseret på laboratorieforsøg, empiri o.a. Overfor ICNIRP 

står tillige f.eks. 5G Appeal, som pr. 23. marts 2020 har 319 underskrivende forskere og læger 

fra over 40 lande, og EMF Appeal, som pr. 15. oktober 2019 har 252 EMF-specialiserede 

forskere fra 43 lande som underskrivere. 

 

Der er særligt på baggrund af ovenstående grund til en meget betydelig mistillid til ICNIRPs 

saglighed. 

 

Dertil kommer, at italienske domstole flere gange har fundet ICNIRP-organisationen inhabil, 

fordi der ikke er den fornødne adskillelse mellem selskabsinteresser og ICNIRPs medlemmer. 

Der henvises herom særligt til appelretten i Torinos dom af 3. december 2019, s. 33, 2. afsnit.5 

 

Radioudstyrsloven 

 

Det følger af § 17, nr. 1, at radioudstyr skal være konstrueret således, at: 
 
”det sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af 

ejendom, herunder…” 
 
Endvidere fremgår af lovens § 27, stk. 16, at: 
 
”En bruger må anvende radioudstyr, når radioudstyret er korrekt installeret og vedligeholdt, 

anvendes efter hensigten og er i overensstemmelse med § 17 og regler fastsat i medfør 

heraf.” 

 

 
5 Se hjemmesiden for Landsindsamlingen Mod 5G, det særlige afsnit om disse domme fra Italien (samme sektion som 

nærværende dokument). 
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=178943#idc7996437-6710-4779-957e-76cb1a40d9af Scroll 

ned til § 27. Bestemmelsen omfatter ifølge Energistyrelsens skrivelse af 19. marts 2019 til Sundhedsstyrelsen, s. 2, 

1. afsnit. 

http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
https://www.emfscientist.org/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=178943#idc7996437-6710-4779-957e-76cb1a40d9af
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=178943#idc7996437-6710-4779-957e-76cb1a40d9af
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Lavspændingsdirektivet (direktiv 2014/35) art. 3 kræver, at udstyr såsom mobiltelefoner ”ikke 

bringer sundheden og sikkerheden for personer og husdyr eller ejendom i fare”. 

 

Vi vil kræve, at myndighederne bringer de særlige markedsovervågningsmekanismer og 

underretningsprocedurer i direktiv 2014/35 art. 19, stk. 2, samt direktiv 2014/53 art. 40, stk. 

2 og art. 42, stk. 3, i anvendelse. 

 

De nuværende frekvenstilladelser, udstedt af Energistyrelsen. 

 

Styrelsen påstår selv, at den ikke er vidende om, hvilke tilladelser der vil blive anvendt til 5G, 

fordi de udsteder såkaldt ”teknologineutrale” tilladelser. Imidlertid har styrelsen haft en 

indgående kommunikation med telebranchen og dens brancheorganisation, og er vidende om, 

at en række nyligt udstedte tilladelser, vundet af teleselskaber ved for staten særdeles 

indbringende auktioner agtes anvendt til 5G-systemet. 

 

Der har ikke været foretaget miljøvurderinger, hvilket er i strid med EU-direktiv 2001/42, art. 

3, subsidiært har styrelsen ikke offentliggjort sine grunde til, at det ikke skulle være 

nødvendigt at foretage en sådan vurdering, jf. art. 3, stk. 7. 

 

Tilladelserne ses tillige udstedt uden at proceduren i Århus-konventionens art. 6 er overholdt. 

 

Frekvenslovens § 14 om vilkår for tilladelser er ikke bragt i fornøden anvendelse i forhold til at 

beskytte folkesundheden imod elektromagnetiske felter, jf. stk. 1, nr. 2, og ej heller til (i 

yderste konsekvens) at sikre menneskeliv, jf. stk. 2, nr. 1. Se også reglerne i EU-direktiv 

2002/207 om fastsættelse af vilkår til bl.a. miljøbeskyttelse mindskelse af stråling. 

 

Energistyrelsen har heller ikke foretaget eller fået foretaget uafhængige tests i det fornødne 

omfang.8 

 

---- 

 

Der er tillige i frekvenslovens §§ 41 og 42 fastsat regler om tilsyn med overholdelse af loven 

og vilkår fastsat i medfør heraf. 

 

Disse tilsynsregler handler dels om ”forstyrrelser”, dels om andre overtrædelser af love, regler 

og vilkår fastsat i medfør af loven, jf. § 41, stk. 2. Det fremgår af sammenhængen og af 

forarbejderne til disse tilsynsbestemmelser, at der med ”forstyrrelser” sigtes til 

frekvensforstyrrelser, hvilket vil sige, når et apparat forstyrrer et andet frekvensbaseret 

apparats funktion. 

 

Der består muligvis en skadevirkning i forhold til pacemakere, hvor trådløs stråling kan 

forstyrre pacemakerens funktion. De amerikanske myndigheder (FDA og FCC) har lagt til 

grund, at der muligvis består en sådan fare. Se også Kostoffs monografi, s. 1051 – 1053. 

 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586063937020&uri=CELEX:32002L0020 Se art. 6 og 10. 
8 Se f.eks. princippet i EU-domstolens dom i sagsnr. C-616/17, præmis 77 til 82: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?qid=1586064676200&uri=CELEX:62017CJ0616 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586063452668&uri=CELEX:32014L0035#d1e550-357-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32014L0035&qid=1586062997243#d1e906-357-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586063108332&uri=CELEX:32014L0053#d1e2099-62-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586063108332&uri=CELEX:32014L0053#d1e2099-62-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586063108332&uri=CELEX:32014L0053#d1e2188-62-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1586060485507
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183640#id2339be2f-ba26-418b-976f-298e6a4b2c57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586063937020&uri=CELEX:32002L0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586064676200&uri=CELEX:62017CJ0616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1586064676200&uri=CELEX:62017CJ0616
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Afgørelser og politiske beslutninger i andre lande. 

 

Der har ligeledes været gennemgået og analyseret en stor mængde data om afgørelser og 

politiske beslutninger i andre lande, som nævnt i indledningen. 

 

Dette omfatter bl.a.: 

 

- Italienske domme9, dels i arbejdsskadesager (bl.a. fra den administrative 

højesteret/forvaltningsdomstol i oktober 2012), dels i en sag om den italienske stats 

pligt til at oplyse befolkningen om farerne ved forkert brug af mobiltelefoner p.g.a. 

radiofrekvent elektromagnetisk stråling. 

 

Et kernepunkt i en række af afgørelserne er, at de italienske domstole (herunder qua de 

af retten udpegede teknisk sagkyndige, som skal være uafhængige) finder, at bl.a. 

ICNIRP ikke er tilstrækkeligt uafhængige, og at andre undersøgelser (som finder, at 

radiofrekvent elektromagnetisk stråling ved brug af mobiltelefon igennem en årrække 

har forårsaget kræftskader) vejer tungere. 

 

- Den spanske ombudsmands udtalelse10 om, at gennemførelsen af en juridisk 

uforpligtende national ”5G-handlingsplan” (ligesom Energistyrelsens i Danmark) 

krævede en miljøvurdering, jf. EU-direktiv 2001/42, som også gælder her i landet. 

 

- En australsk arbejdskadesag afgjort af et administrativt klagenævn i 2013 lagde til 

grund, at eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling havde bidraget til en 

fhv. IT-medarbejders helbredslidelser, som muligvis kunne klassificeres som EHS. 

 

- Den irske presseombudsmand udtalte januar 2020 kritik af en national avis’ genoptryk 

af en artikel fra New York Times, hvori en journalist påstod, at 5G-angst ”kommer fra 

en enkelt videnskabsmand og en enkelt graf”. 

 

 
9 Se hjemmesiden for Landsindsamlingen Mod 5G, det særlige afsnit om disse domme fra Italien (samme sektion som 

nærværende dokument). 
10 Se hjemmesiden for Landsindsamlingen Mod 5G, samme sektion som nærværende dokument. 

http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/aat/2013/105.html
https://www.presscouncil.ie/about-us/recent-decisions-and-news/2472020-professor-tom-butler-and-the-irish-times-
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Afsluttende bemærkninger. 

 

På baggrund af de undersøgte retskilder, inklusive de der er undersøgt i 5G-responsummet af 

4. maj 2019, er det min vurdering, at der med den danske stats nuværende adfærd er 

konstateret klare brud på adskillige retsregler. 

 

Dette andrager både indholdsmæssige regler om beskyttelse imod, at mennesker og miljø 

(inkl. dyr) udsættes for helbredsfarer og helbredsskader, og procedureregler, som er vedtaget 

for at sikre, at der netop ikke sker en sådan fare- eller skadeforvoldelse. 

 

 

Holte, d. 9. april 2020 

 

 

Christian F. Jensen 

Advokat (L) 


