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Undertegnede er ikke interesseret i at få installeret en trådløs elmåler, et såkaldt Smart Meter, eller
noget andet trådløst - hverken en antenne eller en boks, da:
- jeg har ikke behov for automatisk aflæsning/hurtigere internet osv. Der findes ingen hjemmel for, at ens
elmåler skal være trådløs, idet det ikke angives nogetsteds i lovgivningen, bl.a. jævnfør bekendtgørelse
1358. Da der findes præcedens for at man kan beholde sin analogmåler, ønsker jeg kun dette.
- jeg lider af ElektroHyperSensitivitet (EHS),
- jeg mener det er etisk uforsvarligt at udsætte (andre) mennesker, især børn (og dyr) for EMFskadevirkninger,
- der forefindes vægtig videnskabelig dokumentation for, at trådløs teknologi forårsager
sundhedsskadelige virkninger jævnfør uvildige undersøgelser der inkluderer Nobelprismodtagende
forskere, industrien selv samt EU og WHO. (*1, *2 og *3.)

Venlig hilsen

N.N.

*1) Der foreligger betydelig, videnskabelig dokumentation for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling
er helbredsskadeligt og -farligt for mennesker (særligt for børn), dyr og planter. Dette gælder også, når
strålingen holder sig indenfor de retningslinjer, som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark
og bredt i EU.
De nøjagtige helbredsmæssige skadevirkninger af 5G-systemet er endnu ikke kendte, idet der ikke er
tale om et eksakt defineret system, men det er på baggrund af den foreliggende forskning i radiofrekvent
elektromagnetisk strålings påvirkninger af fx menneskers og dyrs kroppe, herunder ved fremkaldelsen af
DNA-skader og oxidativt stress, stærkt usandsynligt, at det ikke skulle medføre tilsvarende
skadevirkninger som de hidtidige systemer, særligt al den stund det er baseret på samme
grundlæggende stråling.
*2) Tusindvis af internationale videnskabelige studier påviser helbredsskader som følge af trådløs
teknologi som fx:
Antibiotika-resistens, Alzheimers, autisme, blodtryksændringer, cancer som hjernesvulster og leukæmi,
demens, dysfunktioner mht. adfærd og indlæring (ADHD/ADD), hjerterytmeforstyrrelser, hudlidelser,
hukommelses- og koncentrationsbesvær, nedsat immunforsvar, neurologiske lidelser,
sammenklumpning af røde blodlegemer, søvnforstyrrelser, øjenlidelser, m.m.
*3) Det er konkluderet i et responsum på Christiansborg lørdag d. 4.5.2019, at etablering og aktivering af
et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, ydermere vil være i strid med gældende
menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs
børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne samt Århuskonventionen, hvorfor der kan
forventes et retsligt efterspil.

