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Förvaltningsdirektör Markus Norrback:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111
Rainer Nyberg, Martina Lampero och Jenni Broo med flera har inlämnat ett
initiativ till kommunen om att utbyggnaden av 4GX/5G mobilnätet i Malax
borde stoppas tills oberoende forskare har visat att mobilnäten är säkra.
Eftersom det är strålsäkerhetscentralen, STUK, som ansvarar för övervakningen av mobilnäten har Malax kommun begärt ett utlåtande av STUK. STUK
konstaterar i sitt utlåtande att:
”I Finland begränsas befolkningens exponering för radiofrekvent strålning
med gränsvärdena i social- och hälsoministeriets förordning (1045/2018).
Värdena är enhetliga med Europeiska unionens råds rekommendation
(1999/519/EG) och de grundar sig på ICNIRP’s rekommendation. Samma
exponeringsgränser används i en stor del av de europeiska länderna. Gränsvärdena har en stor säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter, det vill säga
skadliga hälsoeffekter till följd av uppvärmning av vävnad.
Enligt nuvarande kunskap kommer exponeringen för radiofrekvent strålning från basstationerna inte att uppgå till en betydelsefull nivå när 5G-mobiltelefoninätet tas i bruk. Strålningssäkerheten hos 5G-nätet, liksom i samband med tidigare tekniker (2G, 3G, 4G) tryggas genom strålningslagstiftningen som omfattar också radiofrekvenser för 5G-nätet.”
Det kan konstateras att även om det är kommunen som beviljar bygglov för
basstationer är det inte kommunen som tar ställning till vilken teknik som installeras i basstationerna. Operatörerna är bundna av gällande lagstiftning och
förordningar och i detta fall är det STUK som övervakar att dessa efterföljs.
Kommunen kan därmed inte hindra en verksamhet som följer lagstiftningen
och har sålunda inte mandat att stoppa utbyggnaden av mobilnätverk som utförs på lagliga grunder och inom de referensvärden som STUK tillämpar.
Bilagor:
- utlåtande från STUK
- initiativ jämte bilagor
Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen ger ovanstående beredning som svar på initiativet och konstaterar samtidigt att initiativet inte föranleder åtgärder.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_________

