Kåre Lichtenberg (Ja til livet – nej til 5G)

Indledning:
Til indledning vil jeg kort nævne, at Hillerød-gruppen er en del af et landsdækkende netværk af samme
navn, som i øjeblikket tæller ca. 5000 borgere i Danmark. Netværket arbejder for at fremme netværkets
sag, som er bidrage til, at udrulningen af 5G bliver standset af hensyn til folkesundheden. I denne
forbindelse er netværket fortaler for at beskytte borgernes livskvalitet og menneskehedens fortsatte
forplantningsevne.
Vi har i forbindelse med spørgsmålene, som vi vil stille i dag, tilladt os at føje en redegørelse til med
nogle af de aspekter, som vi anser i vores Facebook-gruppe, er vigtige at kunne orientere sig nøjere om,
hvad der er Facebook-gruppens ærinde. Sagens indhold omhandler meget kort fortalt, at vi ønsker at
beskytte folkesundheden ikke mindst for grupper, der må antages at være særligt helbredsmæssigt
udsatte; børn, gamle og syge. Derudover er vi opmærksomme på, at der i senere år er et stigende antal
mennesker, der erfarer at være særligt sensitive overfor elektromagnetisk stråling i det hele taget og
som i varierende grader erfarer symptomer, som enten virker forstyrrende i forhold til deres daglige
velbefindende eller som ligefrem virker invaliderende, at det påvirker deres arbejdsevne. I denne
sammenhæng er der tale om mennesker med Electro Hyper Sensitivity også forkortet som EHS.
Dette materiale kan du og byrådet orientere jer om efter de spørgsmål, som findes på skrivet her fra
vores Facebook-gruppe.
Der findes efterhånden et meget stort kildemateriale, der forklarer sagens indhold. Vi har blot udvalgt
noget af det, som vi i øjeblikket, anser er vigtigst.
Spørgsmålene er markeret med rød farve.
”Vi Siger Nej til 5G i Danmark” (Hillerød-gruppen) vil gerne stille os til rådighed for Hillerød Kommune i
forhold til at forklare specifikke detaljer i kildematerialet og at uddybe Facebook-gruppens ærinde.
Indholdet af spørgsmålene har i høj grad lokal relevans. - Derfor anser vi, at Facebook-gruppens sag
også bør tales lokalt; - altså også i Hillerød.
Nu stiller jeg således spørgsmålene til dig Kirsten Jensen:
1) Hillerød Kommunes byggeafdeling må være sagsbehandlende myndighed på ansøgninger fra
teleselskaber vedr. placering af mobilmaster og -sendere. Mener du som borgmester, at Hillerød
Kommune har et juridisk ansvar for borgernes sikkerhed, eller er det dét pågældende teleselskabs
ansvar, hvis/når der opstår skader som følge af bestråling?
2) Vil du som politisk leder i Hillerød Kommune tage initiativ til at drøfte godkendelse af
masteansøgninger og udrulning af 5G i byrådet - meget tyder på, at organisationen ICNIRP samt
Sundhedsstyrelsens egen ekspert lader til at have alvorlige problemer med habiliteten?
3) Vil Hillerød Kommune i forhold til sin fremtidige godkendelsespraksis tage initiativ til forholdsregler for
strålehygiejne i og omkring kommunale ejendomme og pladser? Vil Hillerød Kommune tage hensyn til
ansatte og borgere ved at anvende kablet internet frem for trådløse signaler, hvor det er muligt? Dette
sker på franske og cypriotiske skoler samt i visse tyske delstater pga. EU's forsigtighedsprincippet.
4) Vil Hillerød Kommune overveje at tilbagekalde godkendelser af mobilmaster, hvor placeringen af disse
i dag findes meget tæt ved for eksempel skoler og ved andre bygninger, hvor der færdes mennesker,
som må antages at være særligt helbredsmæssigt særligt sårbare over for eksponering for
elektromagnetisk stråling? Det er en kendsgerning, at der fx findes en mobilmast ved Kornmarksskolen,
der er placeret mindre end 50 meter fra det sted, hvor børnene leger i frikvartererne.
ICNIRP's anbefalinger tager IKKE hensyn til børn og særligt sensitive individer (såsom syge mennesker,
eksempelvis med ElektroHyperSensitivitet).
Svar:
Udrulning af 5G er et nationalt anliggende, der varetages af Energistyrelsen under Energi- Forsynings- og
Klimaministeriet. Hillerød Kommune har som sådan ingen handlemuligheder i den sammenhæng, men er
optaget af, at der sker den fornødne digitale udvikling i hele kommunen. Hillerød Kommune sætter
derfor lid til, at Staten regulerer udrulningen under de hensyn, der skal tages.
I kan kontakte Energistyrelsen via mail på ens@ens.dk, på tlf. 33 92 67 00 eller via Digital Post på
Borger.dk for svar på spørgsmål om 5G-udrulningen i Danmark.

