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Mobilmaster – en praxis som bygger 
på felaktig information

1. Inledning

I JT 2007–08 s. 255 ff. startar professor Wiweka Warnling-Nerep en debatt med
rubriken Mobilmasters vara eller icke vara – en konflikt mellan motstående
intressen. Främst med utgångspunkt från de rättsprövningar som genererats av
utbygganden av tredje generationens nät för mobil och trådlös telekommunika-
tion (3G) anser hon att nuvarande lagstiftning innebär rätts- och regleringsosä-
kerheter. Som en följd av detta anförs att det uppstått långdragna rättsprocesser,
vilket har hindrat teleoperatörerna från att bygga ut sina nät tillräckligt snabbt.
Särskilt framhålls att utbyggnaden av elektroniska kommunikationsnät styrs av
EG-rätten, vilket uppges vara en faktor som gör att de av henne beskrivna pro-
blemen måste ses med extra stort allvar. I syfte att minimera dessa problem före-
slås att lagstiftningsåtgärder vidtas för att visa den allra största respekt för de
operatörer som ska vara beredda till fortsatta satsningar i nya kommunikations-
nät.

Artikeln bemöts av docenten Jan Darpö i JT 2007–08 s. 797 ff., Mer om
mobilmaster, där det ges en annan syn på det som Wiweka Warnling-Nerep ser
som rätts- och regleringsosäkerheter. Han redovisar i huvudsak den inställ-
ningen att nuvarande lagstiftning inte bör ändras, eftersom den fyller sin funk-
tion på ett tillfredställande sätt. Jag delar uppfattningen att det inte finns något
behov av lagstiftningsåtgärder som ytterligare gynnar operatörerna på bekost-
nad av andra viktiga intressen, och vill komplettera argumentationen med några
omständigheter som stärker denna ståndpunkt.

Jag anser däremot att det finns andra problem med rättstillämpning som krä-
ver en lösning. Enligt min mening vilar praxis på en högst instabil grund som i
viktiga avseenden består av felaktiga uppgifter. Med utgångspunkt från 3G-
utbygganden kommer jag först att ge min syn på den information som läggs till
grund för att bedöma allmänintresset och behovet av att uppföra mobilmaster på
av operatörerna angivna platser. Därefter kommer jag att ge några synpunkter
på den information som läggs till grund för att bedöma hälsoskyddsintresset. I
denna fråga förmedlar de bägge debattörerna bilden av en praxis som inte kan
beakta hälsorisker med strålning från basstationer, eftersom tillgängliga myn-
dighetsuppgifter säger att det inte finns några sådana risker. Jag har för avsikt
att syna denna riskinformation lite närmare i sömmarna, mot bakgrund av de
krav som EG-rätten och försiktighetsprincipen ställer.
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2. Utbyggnaden av 3G

Som Wiweka Warnling-Nerep framhåller ska givetvis EG-rätten följas vid
utbyggnad av trådlösa kommunikationsnät. Jag kan dock inte se att operatörer-
nas dröjsmål med att fullfölja sina åtaganden om 3G-täckning utgör något pro-
blem ur ett EG-rättsligt perspektiv.

Genom Europaparlamentets och rådets beslut 128/1999/EG bestämdes att 3G
skulle upprättas inom EU. Medlemsstaterna fick dock stor frihet att sköta upp-
handlingen på egen hand, vilket gav upphov till att operatörerna fick vitt skilda
avtalsvillkor i olika länder.1 I Finland utdelades t.ex. 3G-licenserna utan något
krav på täckningsgrad eller utbyggnadstakt. De flesta medlemsstater valde dock
att sälja licenserna tillsammans med vissa minimikrav på utbyggnaden. Som
exempel kan nämnas Tyskland, där licenserna såldes under villkor att näten
skulle täcka 25 % av befolkningen till slutet av 2003 och 50 % till slutet av 2005.

I Sverige blev det Post- och telestyrelsen (PTS) som fick i uppgift att upp-
handla den svenska delen av 3G-nätet för statens räkning. De valde, den inom
EU unika lösningen, att skänka bort licenserna till de operatörer som i en anbuds-
tävling erbjöd sig att tillhandahålla bäst täckning, bäst nätkapacitet och snabbast
utbyggnadstakt. Upphandlingen resulterade i att fyra vinnande operatörer för-
band sig att, var och en, bygga ut ett nät som skulle täcka 8 860 000 svenska med-
borgare till slutet av 2003. Då anbuden gavs motsvarade det 99,98 % av befolk-
ningen. Om befolkningsmängden hade minskat med ca 2 000 personer hade det
vidare inte ens varit teoretiskt möjligt att uppfylla täckningsvillkoret.

Det var inte någon av operatörerna som lyckades uppnå avtalad täcknings-
grad till slutet av 2003. Med anledning av att Sveriges befolkning har ökat och
att PTS medgivit nya, över tiden praktiskt genomförbara, avtalsvillkor har där-
emot samtliga kvarvarande operatörer anmält att de per den 1 juni 2007 uppfyl-
ler villkoren.2 Trots förseningen är det dock så att den svenska 3G-utbyggnaden
har genomförts i ett avsevärt mycket snabbare tempo än i EU:s övriga medlems-
stater. Dröjsmålet beror alltså på att de svenska licensvillkoren var helt orimliga
från början, och utgör inget problem ur ett europeiskt perspektiv.

Resultatet av den anbudstävling som PTS anordnade blev att 3G-licenserna
tilldelades de anbudsgivare som räknade med att använda flest basstationer. De
fyra vinnande operatörerna hade dimensionerat sina nät så att de tillsammans
ansåg sig behöva använda 59 635 basstationer. Telia, som inte fick någon egen
licens, var dock av den uppfattningen att de kunde erbjuda samma täcknings-
grad som de andra genom att bygga ett nät bestående av endast 4 100 basstatio-
ner.3 Frågan är då vilken överkapacitet i 3G-näten som upphandlingsförfarandet

1 Kommissionen har i en lägesrapport redovisat licensvillkor som olika medlemsstater givet de
utvalda operatörerna. KOM (2001) 141 slutlig, bilaga 2.

2 PTS-F-2005:5 (uppdaterad 2007-06-01), Faktablad. 3G i Sverige, s. 5 f.
3 Se Länsrätten i Stockholms län, dom 2001-06-27 i mål 499-01, s. 11 ff.
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har givit upphov till. I de ursprungliga licensvillkoren ansågs täckning föreligga
där det fanns en lägsta pilotsignal på 58 dBµV/m (decibel mikrovolt per meter)
tillgänglig från närmaste basstation.4 Efter det att 3G-utbyggnaden påbörjats
lämnade operatörerna in en gemensam ansökan om villkorslättnader, där de
uttryckte sig på följande sätt om denna pilotsignal:5

”Vid tidpunkten för licensansökan var det svårt att sätta optimala krav på mottagen pilotnivå efter-
som alla beräkningar då byggdes på teoretiska antaganden och simuleringar. Nu med kommersiella
3G nät i drift och med möjlighet att genomföra relevanta mätningar, kan konstateras att 58 dBµV/
m var ett för högt krav och att denna nivå kan sänkas betydligt, utan att riskera att den tjänstenivå
som krävs för god upplevelse av 3G mobiltelefoni, exempelvis videotjänster blir eftersatt.”

Då PTS prövade denna ansökan var de givetvis hårt bundna av det upphand-
lingsförfarande som tidigare hade använts. Trots detta sänktes kravet på lägsta
pilotsignal för landsbygden till 50 dBµV/m. Även efter denna justering är det
dock så att licensvillkoren fortfarande ställer krav på en lägsta signalstyrka som
är kraftigt överdimensionerad. I förhållande till operatörernas egna uppgifter
om vad som krävs för att 3G-kommunikationen ska fungera fullt ut är signalkra-
vet ca 200 gånger för högt inom tätorter, respektive ca 25 gånger på landsbyg-
den.6

Upphandlingen av 3G-näten gick snabbt, och föregicks inte av någon utred-
ning om utbyggnadens konsekvenser för de andra intressen som ska beaktas
enligt miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Efter det att PTS delat
ut 3G-licenserna fick därför Boverket i uppdrag av regeringen att snabbutreda
denna fråga. Framför allt den beskrivning av de tekniska förutsättningarna för
3G-utbygganden som Boverket presenterade i sin rapport har fått stor betydelse
vid intresseavvägningen. Där angavs följande:7

”Operatörerna ser själva sambandet master emellan som ett fisknät, som kan töjas i en viss
utsträckning. Om en mast måste flyttas alltför långt kan hela nätet rubbas. Resultatet kan då bli att
flera nya lägen måste sökas (dominoeffekt) och i värsta fall ställa krav på att fler master måste byg-
gas än vad som annars skulle vara fallet.”

4 Pilotsignalen är den signal som varje basstation kontinuerligt sänder ut för att mobiltelefoner
inom täckningsområdet ska kunna identifiera stationen.

5 Beslut meddelat av PTS den 7 december 2004. Tillgängligt på: www.pts.se (under pressmedde-
lande 2004-12-07).

6 I ansökan om villkorslättnader angav operatörerna att de genom tester hade visat att kommuni-
kationen fungerar fullt ut redan vid en lägsta pilotsignal på 36 dBµV/m. Pilotsignalen är här
angiven som den elektriska fältstyrkan uttryckt i en logaritmisk decibelskala, vilket innebär att
skillnaden mellan de olika nivåerna i själva verket är mycket större än vad siffervärdena antyder.
Då signalstyrkorna räknas om till effekttäthet (W/m2), vilket är brukligt då man anger förhållan-
det mellan olika nivåer av elektromagnetisk strålning, blir skillnaden en faktor 200 för tätorter
och 25 för landsbygden.

7 Boverket, Regeringsuppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet, 2001-05-11, s. 15.



DEBATT 443

Denna uppgift från operatörerna tycks Boverket ha accepterat, utan att göra
någon närmare kontroll av dess innebörd. Svenska kommunförbundet har där-
utöver gått ut med information till samtliga kommuner om att intresset för ett
mastbygge kan jämföras med ett riksintresse om hela nätets funktion står och
faller med lokaliseringen.8 Ett mantra som operatörerna upprepar vid bygglovs-
prövningarna är också att nätets funktion kräver just den lokalisering som ansö-
kan avser. 

En enskild mobilmast har dock inte en sådan avgörande funktion, vilket borde
framgå redan av den omständigheten att det från början gick att starta upp 3G-
näten med enbart ett fåtal basstationer i drift. Orsaken till detta är att basstationer
kommunicerar med varandra via trådbunden förbindelse eller mikrovågslänk,
vilket är en teknik som kan fungera helt oberoende av avståndet mellan mas-
terna.9 Avståndet till närmaste mast har endast praktisk betydelse vid kontakt
mellan basstation och mobiltelefon. Det första som kan hända då man tänjer till-
räckligt mycket på avståndet mellan masterna är att signalen, inom en liten del
av täckningsområdet, blir lägre än vad som anges i operatörernas licensvillkor.
Tänjer man sedan ytterligare en bra bit på avståndet kan signalen bli så svag att
mobiltelefonens mer kapacitetskrävande funktioner, såsom t.ex. videotjänster,
begränsas; ett förhållande som dock inte påverkar möjligheten att föra vanliga
telefonsamtal. Lokaliseringen av en mobilmast är därmed inte alls så betydelse-
full för nätets funktion som det görs gällande i den information som byggnads-
nämnder och överprövande instanser brukar ha tillgång till.

Bygglovsprövningarna brukar även aktualisera frågan om vilka påföljder
operatörerna kan drabbas av om de inte ges bygglov. Operatörerna, liksom
Wiweka Warnling-Nerep, hävdar att vite kan utkrävas från PTS om inte täck-
ningsvillkoret kan uppfyllas på grund av ett nekat bygglov. Efter att i viss mån
ha ändrat inställning under utbyggnadens gång har dock PTS uttryckt sig på föl-
jande sätt i denna fråga:10

”Enligt 2 § andra stycket lagen (1985:206) om viten får vite inte förläggas om adressaten kan antas
sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa förläggandet. Detta innebär att om en kommun inte
beviljar en operatör bygglov för uppförande av 3G-master och detta innebär att full täckning enligt
gällande tillståndsvillkor inte kan uppnås i den kommunen kan PTS inte tvinga fram täckning i de
delar av kommunen där nya master är en förutsättning för detta. Ett vitesförläggande är då inte möj-
ligt eftersom operatören då saknar möjlighet att efterkomma förläggandet. Detta gäller åtminstone
om kommunernas avslag på bygglovsansökningarna står sig i högre instans.”

Min slutsats är att 3G-utbyggnaden främst har kommit att styras av statens
intresse av att driva igenom ett dåligt genomtänkt avtal, och operatörernas eko-
nomiska intressen. Bland allmänheten finns det givetvis ett stort intresse av till-

8 Svenska kommunförbundet, Mastiga frågor. Frågor och svar om kommunens handläggning av
bygglov för 3G-master, mars 2002, s. 5.

9 SSI Rapport 2001:9, Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni, s. 13.
10 PTS-ER-2003:30, UMTS – en överblick av utbyggnaden, s. 37.
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gång till mobiltelefoni, men det hade kunnat tillgodoses med betydligt färre bas-
stationer än vad utbyggnaden har genererat.

Nu är problemet att det har skapat en praxis där operatörerna, i stort sett, fritt
får välja placering för sina master, bl.a. eftersom beslutsfattare saknar nödvän-
diga uppgifter för att på ett korrekt sätt kunna avgöra det radiotekniska behovet
av lokaliseringen. Operatörerna väljer givetvis att lokalisera sina master till de
platser som rent ekonomiskt och affärsmässigt passar dem bäst, vilket inte är
samma sak som att lokaliseringen är nödvändig ur kommunikationsteknisk syn-
punkt. Tvärtom. Förutsättningarna är sådana att det finns ett avsevärt mycket
större utrymme för att tillvarata andra motstående intressen vid bygglovspröv-
ningarna än vad som för närvarande sker i praxis. Av denna anledning borde
åtgärder vidtas som skapar förutsättningar för en välbalanserad intresseavväg-
ning vid framtida prövningar av mobilmaster.

3. Hälsoskyddsintresset

Inom ramarna för miljöbalkens tillsynsförfarande kan tillsynsmyndigheten,
enligt 26 kap. 9 § MB, meddela de förlägganden som behövs för att i ett enskilt
fall trygga tillämpningen av bl.a. miljöbalkens försiktighetsprincip. Denna prin-
cip återfinns i 2 kap. 3 § MB, och innebär att alla som bedriver en verksamhet
ska vidta behövliga försiktighetsåtgärder så snart det finns skäl att anta att verk-
samheten kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Möjligheten
att ställa krav begränsas dock av 2 kap. 7 § MB, och gäller därmed endast i den
utsträckning åtgärden inte kan anses vara orimlig vid en kostnads-/nyttoanalys.
En skälighetsavvägning måste alltså ske med utgångspunkt från omständighe-
terna i det enskilda fallet, men den fråga som kommer att behandlas i denna
framställning är när en basstation kan antas medföra en olägenhet för männis-
kors hälsa.

Hälsoskyddsfrågan ska också beaktas vid prövning av bygglov för mobilmas-
ter. Enligt 8 kap. PBL kan bygglov nekas bl.a. om placeringen av en mast med-
för en sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i 3 kap. 2 § PBL.
Lagstiftarens avsikt med denna bestämmelse har visserligen inte varit att införa
ett större krav än vad som följer av miljölagstiftningen, men syftet är att förhin-
dra störningar som kan ge upphov till sanitära olägenheter för omgivningen.11

Begreppet sanitär olägenhet användes i den vid tillkomsten av PBL gällande
hälsoskyddslagen och har numera ersatts av uttrycket olägenhet för människors
hälsa i MB.

Utgångspunkten för den information som läggs till grund för att avgöra om
strålningsriskerna kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa måste vara

11 Prop. 1985/86:1 s. 483 f.
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hur lågt ställt beviskravet kan vara för att leda till försiktighetsåtgärder. Jag kom-
mer därför att börja med en beskrivning av detta beviskrav, varefter det följer en
granskning av tillgänglig myndighetsinformation om riskerna. Avslutningsvis
kommer jag att ge några synpunkter på elöverkänslighetsproblematiken.12

3.1 Oro för hälsorisker

Som framgår av Wiweka Warnling-Nereps artikel är det vanligt att domstolar
och myndigheter hänvisar till en uppgift från Socialstyrelsen om att oro inte
ensamt kan läggas till grund för att ställa krav på försiktighetsåtgärder. Det är
oklart vilket stöd Socialstyrelsen har för detta påstående, men helt klart är att
tillräckligt befogad oro ska beaktas. Frågan är då var gränsen går? 

Vad som avses med en olägenhet för människors hälsa beskrivs närmare i
9 kap. 3 § MB. Med en sådan olägenhet avses störning som enligt medicinsk
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa
eller helt tillfällig. Av motiven följer också att en olägenhet kan avse en störning
som är skadlig i psykiskt hänseende på en människas hälsotillstånd.13 Lagstifta-
rens syfte med detta lagrum var dock inte att ändra gällande rätt, varför ytterli-
gare ledning finns att hämta ur äldre praxis. Enligt denna praxis anses psykiska
immissioner (oro för en risk) utgöra en självständig störningsform, där kravet på
att oron ska vara befogad är mycket lågt ställt.14 I Latexfallet har den dåvarande
Koncessionsnämnden för miljöskydd nekat tillstånd för nyanläggning av en
fabrik för latexframställning, en komponent vid sprängämnestillverkning, i när-
heten av några bostäder. Efter att ha inhämtat utlåtanden från Sprängämnesin-
spektionen uttalade sig nämnden på följande sätt:15

”Koncessionsnämnden anser sig i sak böra acceptera sprängämnesinspektionens bedömning, efter-
som inspektionen har mycket större erfarenhet av industriella säkerhetsfrågor och inget framkom-
mit i ärendet som tyder på att sakägarnas farhågor i detta fall kan vara välgrundade. Nämnden utgår
sålunda från att det, objektivt sett, inte kommer att föreligga någon beaktansvärd risk för katastrof-
skada.[…] Detta utesluter inte att det, åtminstone under en övergångstid, kan komma att råda en
betydande osäkerhet bland de närboende som bl.a. kan påverka fastigheternas värde i trakten. En
sådan osäkerhet är också att anse som en olägenhet som bör beaktas vid tillåtenhetsprövning enligt
miljöskyddslagen.”

Miljööverdomstolens dom 2005-10-12 i mål M 7485-04 rör en kommunal mil-
jönämnds rätt att utöva tillsyn. Domstolen kom fram till att mobilmaster och

12 Begreppet elöverkänslighet används även om det inte rör sig om överkänslighet för elektricitet
i detta sammanhang, utan överkänslighet för radiofrekvent strålning.

13 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 109.
14 Westerlund, Staffan, Miljöskyddslagen – En analytisk lagkommentar, Åmyra förlag 1990,

s. 58 ff.
15 Koncessionsnämnden för miljöskydd, beslut 1977-03-25 i ärende KN 36/77.
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deras sändare faller inom miljöbalkens definition för miljöfarlig verksamhet,
och därför ansågs nämnden ha rätt att utöva tillsyn över verksamheten. Jan
Darpö anger att det förhållandet att en verksamhet definieras som miljöfarlig
inte har något att göra med den materiella bedömningen i miljömål, vilket givet-
vis är helt riktigt. Det finns dock uttalanden i domskälen som knyter an till den
materiella prövningen. Domstolen redogör först för några vetenskapligt säker-
ställda risker som uppkommer vid exponeringsnivåer över ett gränsvärde, var-
efter följande uttalande görs:

”Vidare finns det risk för att mobilmasterna ger upphov till psykisk oro hos närboende, vilket i sig
är tillräckligt för att masterna skall kunna anses medföra olägenhet för omgivningen enligt 9 kap.
1 § 3 MB.”

Detta uttalande kan härledas till praxis rörande psykiska immissioner. Även då
det inte finns någon beaktansvärd risk för att en sändare kan utsätta närboende
för strålning över gränsvärdet bör det finnas situationer då deras oro för en sådan
exponering i sig kan leda till krav på försiktighetsåtgärder.16 En omständighet
som också bör noteras är att Miljööverdomstolen – i avsaknad av information
om möjliga hälsorisker vid lägre strålningsnivåer – uteslutande har baserat sitt
avgörande på tillgänglig myndighetsinformation om säkerställda risker vid
exponeringsnivåer över gränsvärdet.

3.2 EG-rättens försiktighetsprincip

Även EG-rätten innefattar en försiktighetsprincip, vilken ska beaktas vid pröv-
ningar enligt såväl MB som PBL.17 Principens innebörd har i stor utsträckning
utvecklats genom praxis, där särskilt BSE-målet varit banbrytande.18 I detta
avgörande godkände domstolen ett beslut av kommissionen om att förbjuda
export av bl.a. nötkött från Storbritannien i syfte att förhindra spridning av galna
kosjukan (BSE). Den riskbedömning som lades till grund för att tillämpa försik-
tighetsprincipen i detta fall utgjordes av ett utlåtande från en vetenskaplig kom-
mitté. I brist på vetenskapliga studier baserade sig utlåtandet på en teoretisk
hypotes, vilken angav att överföring av galna kosjukan var den mest sannolika
orsaken till några upptäckta fall av en ny variant av en sjukdom som drabbar
människor.

Försiktighetsprincipens tillämpning är beroende av flera olika faktorer, vilket
gör det svårt att dra några mer generella slutsatser om beviskravet; det kan
variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt EG-fördragets

16 Jfr Latexfallet.
17 Regeringsrätten har t.ex. hänvisat till EG-domstolens uttalanden om försiktighetsprincipen som

stöd för att neka bygglov för en mobilmast inom ett naturreservat (RÅ 2007 ref. 69).
18 EG-domstolens dom 1998-05-05 i mål C-157/96.
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artikel 174 ska t.ex. potentiella fördelar och kostnader som är förenade med att
åtgärder vidtas, eller inte vidtas, beaktas vid prövningen. Jag ska inte gå närmare
in på denna fråga, utan nöjer mig med att konstatera att omständigheterna kan
vara sådana att det går att tillämpa försiktighetsprincipen med stöd av mycket
svag bevisning om riskernas orsak och förekomst; ett förhållande som också ger
förutsättningarna för den information som ska förmedlas om riskerna.

Försiktighetsprincipens beviskrav skiljer sig från en hos naturvetare djupt
rotad tradition för hur den vetenskapliga bevisningen ska värderas. Naturvetare
som rapporterar om kunskapsläget ställer mycket höga krav för att en risk ska
anses vara vetenskapligt säkerställd, och innan forskningen kommit dit tonas
riskerna ned. Icke säkerställda forskningsfynd förringas eller ignoreras helt, vil-
ket är ett mycket stort problem som kan skjuta försiktighetsprincipen helt i sank.
Detta kommunikationsproblem har uppmärksammats inom EU och det har bl.a.
därför tagits fram riktlinjer för försiktighetsprincipens användning. Regleringen
innebär att bedömningen av när bevisningen ska anses vara tillräcklig, för att
leda till försiktighetsåtgärder, överlämnas från naturvetarna till de politiska
beslutsfattarna och rättstillämpningen. I syfte att åstadkomma detta har kom-
missionen angivit att riskbedömningen ska redovisa graden av vetenskaplig osä-
kerhet så långt som det över huvud taget är möjligt.19 Därefter har även rådet
meddelat en resolution där de konkretiserat riktlinjerna för att få fram sådana
riskutredningar. Rådet anger bl.a. att naturvetarnas riskbedömning ska särskiljas
från riskhanteringen (prövningen av försiktighetsprincipens tillämplighet) och
redovisas öppet.20

3.3 Tillgänglig information om strålningsrisker

Med utgångspunkt från ovan nämnda förutsättningar bygger rättspraxis på upp-
gifter om strålningsriskerna som är direkt felaktiga. Uppgifterna – vilka här-
stammar från Statens strålskyddsinstitut (SSI, numera Strålsäkerhetsmyndighe-
ten) – lämnar information om vetenskapligt säkerställda risker vid mycket höga
exponeringsnivåer, medan riskindikationer och kunskapsluckor vid lägre expo-
nering döljs. Detta görs genom kortfattade uttalanden som är formulerade på ett
sådant sätt att de vilseleder läsaren om graden av vetenskaplig osäkerhet. Ett
exempel återfinns i Regeringsrättens avgörande RÅ 1999 not. 217, vilket i stor
utsträckning har varit vägledande vid 3G-utbyggnaden. Frågan i detta fall var
om hänsyn skulle tas till en elöverkänslig granne vid uppförande av en mobil-
mast. Regeringen hade meddelat inhibition av ett tidigare fattat beslut om bygg-

19 Meddelande från kommissionen om försiktighetsprincipen, KOM (2000) 1 slutlig, s. 2 f. och
s. 12 ff.

20 Punkterna 11 och 14 i rådets resolution om användning av försiktighetsprincipen. Finns publi-
cerad i Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Nice den 7, 8 och 9 december 2000,
bilaga 3.
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lov, varefter ett utlåtande inhämtades från SSI.21 De uttryckte sig då enligt föl-
jande:

”Trots mångårig forskning föreligger inga välunderbyggda, vetenskapliga resultat som ger stöd för
antagandet att radiofrekvent strålning av de ovannämnda fältstyrkenivåerna skulle ge upphov till
några omedelbara eller långsiktiga olägenheter eller skador.”

Vid denna tidpunkt hade Rådet för arbetslivsforskning regeringens uppdrag att
rapportera om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Några månader efter det
att SSI givit sitt utlåtande presenterade detta råd en lägesrapport där de uttryckte
sig på följande sätt: ”Några systematiska studier av elöverkänsligas reaktioner
på mobiltelefoner eller på närheten till basstationer har ännu inte rapporte-
rats.”22 Trots att målet handlade om överkänslighetsproblematiken valde alltså
SSI att dölja detta förhållande i sitt utlåtande, och gav i stället sken av att kun-
skapsläget var betryggande.

Även i senare praxis läggs liknande uppgifter från SSI till grund för rättspröv-
ningarna. Miljödomstolen i Vänersborg har t.ex. dragit följande slutsats av till-
gänglig myndighetsinformation:23 ”Miljödomstolen konstaterar att enligt den
forskning som idag är tillgänglig utgör antenner för mobiltelefoni inte någon
risk från strålskyddssynpunkt så länge gällande riktlinjer iakttas.” Uttalanden
av denna typ förekommer i så gott som alla avgöranden inom området, och
anförs som stöd för att inte vidare pröva frågan om försiktighetsprincipens till-
lämplighet. I grunden bygger de på SSI-information som ger intrycket av att det,
trots en omfattande forskning, inte finns några riskindikationer under ett angivet
gränsvärde. Följande meningar brukar ofta citeras ur en skrift som SSI författat
tillsammans med fem andra myndigheter:24

”För elektromagnetiska fält finns gräns- och riktvärden som bygger på resultat från forskning som
har bedrivits under mer än fyrtio år.[…] Vanligtvis är allmänhetens exponering från basstationer
mer än 100 till 1 000 gånger lägre än gränsvärdena.[25] Det finns idag inga vetenskapliga belägg

21 Som Wiweka Warnling-Nerep framhåller har både SSI och Socialstyrelsen lämnat samstäm-
miga utlåtanden i detta mål. Socialstyrelsen har dock ingen egen avdelning som arbetar med
strålskyddsfrågor, utan i detta avseende upprepar de bara uppgifter från SSI.

22 Rådet för arbetslivsforskning, Lägesrapport, Elöverkänslighet och hälsorisker av elektriska och
magnetiska fält, 2000, s. 19. Tillgänglig på: http://www.fas.forskning.se/fas_templates/
Page____654.aspx.

23 Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, dom 2006-03-14 i mål M 1423-05.
24 SSI m.fl., Strålning från mobiltelesystem – en informationsbroschyr från sex myndigheter,

2002, s. 5 f.
25 Förhållandet mellan olika exponeringsnivåer blir ofta stort då jämförelsen, som i detta fall, base-

ras på effekttätheten. För att få ett annat perspektiv på det hela kan nämnas att en 3G-telefon
fungerar fullt ut vid en signalnivå från närmaste basstation som ligger ca 1000 miljarder gånger
under gränsvärdet. Den naturligt förekommande nivån radiofrekvent strålning, vilken männis-
kan anpassat sig till under evolutionens gång, ligger vidare ca 1 miljon miljarder gånger under
gränsvärdet.



DEBATT 449

[kursiverat av mig] för att radiovågorna leder till skadliga hälsoeffekter, så länge gränsvärdena
iakttas.” 

Det är i och för sig riktigt att det har bedrivits forskning i mer är fyrtio år, men
denna forskning avser vitt skilda risker och exponeringar. En studie av cancer
säger t.ex. inget om överkänslighetsproblematiken. Studier avseende expone-
ring för strålning från exempelvis analoga radio- och TV-sändare säger inte hel-
ler något om riskerna med pulsad 3G-strålning av helt andra frekvenser. Vidare
har en stor del av forskningen visat på olika hälsorisker vid exponeringsnivåer
långt under gränsvärdena.26 Det är däremot så att dessa fynd ännu inte anses
uppfylla de mycket högt ställda kraven för att vara vetenskapligt säkerställda.

Uttrycket det finns inga vetenskapliga belägg kan uppfattas på det sättet att
det inte finns några vetenskapliga studier som har påvisat risker. Då SSI har
ombetts att närmare förklara innebörden har de dock uppgivit att formuleringen
endast anger att det inte finns vetenskapligt säkerställda risker.27 Citatet ovan
säger således inget annat än att forskningen ännu inte har lyckats säkerställa
några skadliga hälsoeffekter vid exponeringsnivåer under gränsvärdet, vilket
inte är lätt att uppfatta för den som läser skriften.

SSI har även givet ut en annan informationsskrift som ofta åberopas av dom-
stolar och beslutande myndigheter.28 I denna skrift uppräknas olika omständig-
heter som visar att den strålning allmänheten normalt utsätts för från basstatio-
ner ligger långt under gränsvärdet. Enbart med stöd av detta drar de sedan den
sammanfattande slutsatsen att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon
risk ur strålskyddssynpunkt. I rättspraxis dras det också slutsatser om bl.a. elö-
verkänslighetsproblematiken med utgångspunkt från gränsvärdet, även om inte
detta utgör någon sådan säkerställd hälsoeffekt som gränsvärdet baserar sig på.
Det finns därför anledning att granska innebörden av detta gränsvärde lite när-
mare.

26 Många av dessa studier redovisas av BioInitiative Working Group, BioInitiative-report, 2007.
Tillgänglig på: http://www.bioinitiative.org/. Denna rapport är unik eftersom den författats
under medverkan av juridisk expertis från EEA (European Environment Agency) som med
utgångspunkt från försiktighetsprincipen angivit de rättsliga förutsättningarna för riskbedöm-
ningen. Normalt sett brukar dessvärre de rapporter som skrivs inom området bygga på naturve-
tarnas traditionella metodik att förringa osäkra risker, eftersom författarna saknar tydliga direk-
tiv om förutsättningarna för sitt uppdrag.

27 Uppgift från Lars-Erik Holm, dåvarande generaldirektören för SSI, vid en av myndigheten
anordnad konferens: Transparensforum för mobiltelefoni i Stockholm den 12–13 maj 2005.
Detta förtydligande antyds även i SSI Info 2005, Mobiler och master – information om radio-
frekvent strålning, s. 1.

28 SSI information 2001:3, Strålning från basstationer för mobiltelefoni, augusti 2001.
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3.4 Gräns- och referensvärden

För radiofrekvent (10 MHz – 300 GHz) elektromagnetisk strålning är den ter-
miska effekten fullt vetenskapligt säkerställd. Den är även mycket välkänd, då
den bl.a. används för att värma upp mat i mikrovågsugnen. Med tanke på hur vi
reagerar när vi får feber är det enkelt att inse att det går att fastställa en nivå för
strålningen där exponeringen helt säkert är skadlig för alla individer. Även an-
dra termiska hälsoeffekter har säkerställts vid samma exponeringsnivå som där
man börjar känna av feber. Uppvärmningseffekten, vilken uppkommer redan
efter några få minuters exponering och är mycket enkel att observera, har också
den internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning
(ICNIRP) använt som grund för att ange grundläggande begränsningar och refe-
rensvärden.29 Referensvärdet utgör den praktiskt mätbara storheten, och det är
också detta referensvärde som brukar kallas gränsvärde i praxis.

ICNIRP har tydligt angivit att begränsningarna enbart är baserade på etable-
rade eller säkerställda effekter. Det är dock så att gränsvärdet innefattar en
säkerhetsmarginal till den nivå där den termiska effekten normalt brukar upp-
komma. Syftet med detta är att skydda mot olika faktorer, såsom bl.a. medici-
nering, vilka kan göra att människor är känsligare för den termiska effekten.
Andra hälsorisker än de vetenskapligt säkerställda är däremot inte på något sätt
beaktade i gränsvärdet.30

ICNIRP:s riktlinjer har också införlivats i EG-rätten genom rekommendation
1999/519/EG. Punkt 4 i denna rekommendation anger att dess syfte är att
skydda mot säkerställda skadliga hälsoeffekter. Vidare uppges i punkt 10 att
endast säkerställda effekter har använts som grund för de rekommenderade
begränsningarna. Rekommendationen kompletteras sedan av försiktighetsprin-
cipen. EG-rättens försiktighetsprincip är sådan att dess åberopande förutsätter
att den vetenskapliga bedömningen inte gör det möjligt att fastställa risken med
tillräcklig säkerhet.31 Principen är således endast tillämplig i fall där expone-
ringen ligger under gränsvärdet.

SSI har även fått i uppgift att implementera rekommendationen i Sverige
genom allmänna råd. I dessa råd har dock gränsvärdet givets följande inne-
börd:32

”Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biolo-
giska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz – 300 GHz.

29 ICNIRP Guidelines, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and
electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics Society, 1998 s. 504 ff. Tillgänglig på:
http://www.icnirp.de/PubEMF.htm

30 A.a. s. 508.
31 KOM (2000) 1 s. 3. Se även punkt 7 i rådets resolution om användning av försiktighetsprincipen.
32 SSI FS 2002:3 punkt 1.1.
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De allmänna råden bygger på rekommendationer från Europeiska unionens råd. Råden avses
vara vägledande vid tillämpning av 6 § strålskyddslagen (1988:220).” [Kursiverat av mig].

Bestämmelsen i 6 § strålskyddslagen ger uttryck för försiktighetsprincipen, och
säger att den som bedriver verksamhet med strålning ska vidta de åtgärder och
iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada på
människor, djur och miljön. Motiven anger också att redan en på goda veten-
skapliga grunder uppkommen misstanke om skaderisk utgör tillräcklig grund
för ingripande enligt lagen.33 I sina allmänna råd har alltså SSI angivit att gräns-
värdet – vilket endast säger vid vilken exponeringsnivå fullt säkerställda effek-
ter uppkommer – ska vara vägledande vid tillämpning av försiktighetsprincipen.
Detta är felaktigt, och strider mot såväl strålskyddslagen som EG-rätten. För-
modligen är detta missförstånd en orsak till den, med utgångspunkt från försik-
tighetsprincipen, felaktiga information som SSI har förmedlat i tidigare nämnda
skrifter.

Eftersom syftet med försiktighetsprincipen är att åtgärder ska kunna vidtas
till skydd mot osäkra risker är det helt självklart att principen inte kan avfärdas
enbart på den grunden att riskerna ännu inte är vetenskapligt säkerställda.34 Det
är dock just detta som sker i praxis. På grund av felaktig information från SSI
har det utbildats en praxis som avfärdar försiktighetsprincipen uteslutande av
den anledningen att strålningsexponering från basstationer hamnar under gräns-
värdet.

Rättspraxis är dock inte konsekvent då det gäller användningen av gränsvär-
det. Gränsvärdena avser hela frekvensområdet mellan 0 och 300 GHz. Och för
kraftfrekventa (50 Hz) magnetfält har det utbildats en praxis om att tillämpa för-
siktighetsprincipen vid exponeringsnivåer som ligger långt under angiven
gräns. Vid denna frekvens är gränsvärdet 100 µT (mikrotesla),35 och baserar sig
på vid vilken nivå det har säkerställts att skadliga effekter uppkommer på nerv-
systemet. Majoriteten av de studier som har utförts inom området visar dock på
att barn har en något ökad risk att utveckla leukemi om de under en längre tid
exponeras för magnetfält i storleksordningen 0,2–0,4 µT. Dessa forskningsre-
sultat har sedan länge utgjort stöd för en tillämpning av försiktighetsprincipen.36

Även Socialstyrelsen har gått ut med information om att ellagstiftningens och
miljöbalkens regler om försiktighet är tillämpliga på exponeringar över
0,4 µT.37 Trots SSI:s allmänna råd är det således endast inom det frekvensom-

33 Prop. 1987/88:88 s. 65.
34 Se t.ex. prop. 1997/98:45, del 1, s. 208 ff.
35 Se t.ex. EU-rekommendation 1999/519/EG, bilaga 3. (5/ 0,050 kHz = 100 µT).
36 I regeringens beslut 1993-06-24 i ärende M91/2908/9 och M91/2909/9 nekades t.ex. bygglov på

en tomt på grund av att magnetfälten från närliggande kraftledningar hade uppmätts till 0,2–
0,5 µT. I regeringens beslut 2000-04-06 i ärende M1999/302/Hs/P ansågs även fastighetsbild-
ning för bostadsändamål som olämplig på grund av att magnetfält uppmätts till som högst 0,6 µT
på fastigheten.

37 Socialstyrelsen, Meddelandeblad – Elektromagnetiska fält från kraftledningar, juni 2005.
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råde som används av tekniken för mobiltelefoni som det i praxis råder en miss-
uppfattning om gränsvärdets innebörd.

Den 1 juli 2008 avvecklades SSI och ersattes av Strålsäkerhetsmyndigheten.
I och med detta tycks den nya myndigheten, i vart fall på sin hemsida, redovisa
en ny syn på gränsvärdets innebörd. Myndigheten anger nu att det inte finns
några säkerställda hälsorisker under gränsvärdet, och ger två exempel där de an-
ser att försiktighetsprincipen bör tillämpas vid lägre exponeringsnivåer.38 Soci-
alstyrelsen förefaller däremot ha ändrat inställning i motsatt riktning. Under juni
2008 gav de ut ett nytt meddelandeblad.39 Denna information – vilken i stor ut-
sträckning behandlar strålskyddslagen och Strålsäkerhetsmyndighetens an-
svarsområde – upprepar SSI:s tidigare uppgift om att gränsvärdet ska vara väg-
ledande vid tillämpning av strålskyddslagens försiktighetsprincip.40, 41

3.5 Lite om elöverkänslighet

Upplevda överkänslighetsbesvär är starkt individuellt betingade. Det finns allt
från de som känner av en viss lindrigare påverkan till de som får mycket allvar-
liga besvär. Enligt en undersökning utförd under 2005 är det i Sverige över 400
personer som har en sådan känslighet att de har tvingats lämna hem och familj
för att bosätta sig mycket primitivt, ofta i husvagn, i otillgängliga områden där
strålningen är som lägst.42 Några av de symtom som ofta nämns är huvudvärk,
yrsel, koncentrationssvårigheter, andnöd, hjärtbesvär, kramp m.m.

Inom forskningen har problematiken visat sig vara mycket svår att studera.
Det har bl.a. utförts experimentella provokationsstudier. En sådan studie inne-
bär att deltagarna under ett testtillfälle utsätts för några kortare provokationer
för strålning, varvid det undersöks om de kan tala om när de är exponerade. Fler-
talet av de drabbade vet dock med sig att deras symtom inte uppkommer respek-
tive försvinner så snabbt att känsligheten kan påvisas i ett kortare provokations-
test, varför de väljer att inte medverka i denna typ av studier.

38 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
39 Socialstyrelsen, Meddelandeblad, Elektromagnetiska fält från mobilbasstationer och annan

trådlös teknik, juni 2008.
40 Meddelandebladet, vilket riktar sig till myndigheter som svarar för den operativa tillsynen enligt

MB, innehåller även andra uppgifter som är oförenliga med EG-rätten. Som enda stöd för en
uppgift om att strålning från basstationer inte utgör en olägenhet för människors hälsa anförs att
det inte finns ”något samlat vetenskapligt underlag” för att de orsakar skadliga hälsoeffekter.
Denna ytterst knapphändiga riskbedömning uppfyller inte kravet på att redovisa graden av
vetenskaplig osäkerhet (se kap. 3.2).

41 En förklaring till dessa förändringar kan vara att strax innan avvecklingen av SSI avgick dess
dåvarande generaldirektör, för att tillträda en ny tjänst som generaldirektör för Socialstyrelsen.

42 Se http://www.feb.se/AKTUELLT/pressinfo070503.html. De överkänsligas situation beskrivs
även av Ladberg, Gunilla, Ett vackert fängelse, 2008.
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Sedan 2003 har Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) haft
regeringens uppdrag att bevaka forskningen inom området.43 En granskning av
deras rapportering visar att flertalet av utförda provokationsstudier uteslutande
har skett med deltagare som i förväg uppgivit att de är friska, eller inte har värre
besvär än att de använder egen mobiltelefon. Avseende 3G-strålning har FAS
endast presenterat tre provokationsstudier med deltagare som uppgivit sig lida
av någon okänd grad av elöverkänslighet.44 I en av dessa studier påvisades käns-
ligheten, medan de andra två studierna visade på ett negativt resultat efter en sta-
tistisk bearbetning av data. Slutsatsen som kan dras av detta är endast att flertalet
av deltagarna, i studierna med negativt resultat, inte hade en sådan känslighet
som kan påvisas i ett kortare provokationstest. Det går dock inte att dra någon
slutsats om huruvida dessa deltagare var elöverkänsliga eller ej.

De som lider av allvarligare elöverkänslighet kan i stor utsträckning hålla sig
borta från mobiltelefoner och vissa andra källor till strålning. Det stora proble-
met för dem är i stället de basstationer som dygnet runt sänder ut sin strålning.
Avseende denna problematik har det inte presenterats någon vetenskaplig stu-
die. FAS har däremot redovisat fyra studier över mer normalt känsliga indivi-
ders upplevelser av lindringare symtom i förhållande till långvarig strålningsex-
ponering från basstationer. I samtliga dessa studier har det påvisats en ökad
förekomst av symtom bland de som bor nära en basstation.45

FAS drar den slutsatsen att befintliga studier inte ger stöd för att personer som
rapporterar elöverkänslighet har en ökad känslighet för radiofrekvent strål-
ning.46 Detta är givetvis riktigt i den meningen att det inte har utförts några
vetenskapliga studier över elöverkänsligas reaktioner på ständig dygnetruntex-
ponering för radiofrekvent strålning. Sätts beviskravet tillräckligt högt går det
också att avfärda alla de studier som visar på ett samband mellan symtom och
sådan exponering av de som bor nära basstationer. FAS rapportering speglar
däremot inte graden av vetenskaplig osäkerhet på ett sådant sätt som krävs i EG-
rättens riktlinjer för försiktighetsprincipens användning. Riskindikationer för-
ringas i framställningen, och försvinner helt i slutsatserna.47 Det största proble-

43 FAS, Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält, Årsrapporter
2004–2008. Tillgängliga på: http://www.fas.forskning.se/fas_templates/Page____393.aspx.

44 A.a. årsrapport 2004 s. 7 f. (Zwamborn et al. 2003), årsrapport 2007 s. 6 f. (Regel et al. 2006)
och årsrapport 2008 s. 6 f. (Eltiti et al. 2007). 

45 A.a. årsrapport 2004 s. 4 f. (Santini et al. 2001–2003 och Navarro et al. 2003), årsrapport 2007
s. 5 f. (Hutter et al. 2006) och årsrapport 2008 s. 6 (Abdel-Rassoul et al. 2007).

46 A.a. årsrapport 2008 s. 10.
47 I denna artikel finns inte utrymme för att närmare beskriva hur riskerna förringas av FAS. Frå-

gan har dock debatterats i Läkartidningen 34/2008 s. 2274 f., där det framgår att ordföranden i
den arbetsgrupp som författar FAS-rapporterna, professor Anders Ahlbom, inte vill erkänna att
försiktighetsprincipen ställer krav på riskbedömningens utformning. Se Dämvik, Mats och
Johansson, Olle, Försiktighetsprincipen ställer krav på rapporteringen av osäkra risker, samt
Ahlbom, Anders, EU-rapportens syfte var en riskvärdering.
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met är dock när informationen sedan omformuleras av SSI och blir än mer vil-
seledande.

Att de elöverkänsliga verkligen har besvär ifrågasätts inte, och det har inte
heller presenterats någon studie som visar att uppkomna besvär skulle orsakas
av något annat än strålningsexponering. I sjukdomsfall där det ännu inte finns
någon allmänt accepterad diagnos finns det dock en ”slasktratt”, vilken läkare
ofta använder. Sjukdomen uppges då ha en psykosomatisk förklaring. Stress
och oro är visserligen faktorer som anses vara av betydelse för uppkomsten av
många olika sjukdomar, men problemet ligger i när psykisk inverkan åberopas
för att sopa andra troliga, men mer kontroversiella, riskfaktorer under mattan.48

Experter, som är insatta i forskningsläget, är däremot mer försiktiga med att föra
fram denna hypotes då det gäller elöverkänslighet. En sådan förklaring har näm-
ligen inte något som helst vetenskapligt stöd.

Även om kunskapsluckorna är stora visar en noggrannare analys av forsk-
ningsläget att strålningsexponering är den sannolikaste orsaken till uppkomna
besvär hos de drabbade. I BSE-målet var en sådan bevisning tillräcklig för att
vidta försiktighetsåtgärder. Vidare är de överkänsliga allvarligt oroade för strål-
ningsexponering. Det borde även gå att finna situationer för att beakta denna
oro, i enlighet med praxis för psykiska immissioner. Som framgår av tidigare
debattinlägg har det dock utbildats en praxis som innebär att åberopade hälsoef-
fekter av strålning under gränsvärdet inte alls beaktas vid rättsprövningarna.
Enligt min mening bygger denna praxis på felaktig myndighetsinformation, och
det borde därför finnas utrymme för korrigeringar. Försiktighetsprincipen är
också till sin natur sådan att dess tillämpning ska kunna omprövas mot bakgrund
av ny information om riskerna.49

Under alla omständigheter måste hänsyn tas till bevisningen i det enskilda
fallet.50 Av samma skäl som gör det svårt att finna en bra metod för vetenskap-
liga studier är det, normalt sett, mycket svårt för en drabbad person att presen-
tera övertygande bevisning om att han eller hon verkligen är elöverkänslig.
Undantag finns dock. I ett fall kunde en läkare bl.a. observera och intyga att en
patient omedelbart reagerade med epilepsiliknande kramper då någon annan
oväntat slog på sin mobiltelefon i samma rum. Vid överprövning av ett tillsyns-
beslut enligt miljöbalken uttalade sig länsstyrelsen på följande sätt om denna
bevisning:51

”Länsstyrelsen anser vidare att Era uppgifter och det läkarintyg Ni tidigare ingivit i och för sig får
anses visa att Ni är känsligare än normalt. Mot bakgrund av vad som ovan anförts om forskningen
på området anser länsstyrelsen att det dock inte finns anledning att anta att strålningen från de aktu-

48 Problematiken beskrivs utförligare av Dalén, Per, Kroppsmedicinen missbrukar psykiatrin,
2003. Tillgänglig på: http://art-bin.com/art/dalen_sw.html.

49 KOM (2000) 1 s. 19 f.
50 Se t.ex. Diesen, Christian (red.), Bevisprövning i förvaltningsmål, Sthlm 2003, s. 28 f.
51 Länsstyrelsen i Norrbotten, beslut 2007-11-20 i ärende 505-16098-07.
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ella masterna, på ett sådant avstånd som till Er bostad, kan medföra skada eller olägenhet för män-
niskors hälsa i miljöbalkens mening.”

Den bakgrund om forskningen som länsstyrelsen hänvisar till utgörs av infor-
mation hämtad ur den i kap. 3.3 omnämnda informationsbroschyren, vilken
utgivets av SSI och fem andra myndigheter. Vilseledande uppgifter – vilka
endast bygger på den omständigheten att strålningsrisker under gränsvärdet inte
är vetenskapligt säkerställa – har alltså lagts till grund för att avfärda klagandens
bevisning om besvär vid exponering mycket långt under gränsvärdet. I denna
typ av situationer anser jag det vara möjligt att ställa krav på rimliga försiktig-
hetsåtgärder. Även då avståndet till en basstation är sådant att strålningsnivån
hamnar långt under gränsvärdet kan det finnas skäl att anta att en svårt elöver-
känslig person inte tål att bo i den ständiga dygnetruntexponering som sändaren
ger upphov till. 

En annan situation då det också måste finnas utrymme för att beakta över-
känslighetsproblematiken är då det lämnas in bygglovsansökningar för att upp-
för mobilmaster inom s.k. lågstrålande zoner. Sådana områden finns reserve-
rade i vissa kommunala översiktsplaner i syfte att trygga en hälsosam boende-
miljö åt elöverkänsliga. Trots alla de missförstånd som varit rådande under 3G-
utbygganden har regeringen angivet att det vid bygglovsprövningarna ska läg-
gas stor vikt vid kommunens lämplighetsbedömningar i denna typ av planer.52

Som PBL-kommittén har uppgivet kan lågstrålande zoner även säkerställas
genom juridiskt bindande planer.53 

Mats Dämvik

52 Regeringsbeslut 2002-01-10 i ärende M1999/4189/Hs/P.
53 SOU 2005:77 s. 338.
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