
Til Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen

Sendt pr. mail 

22. august 2020

Vedr.: Retlige påkrav i anledning af den danske stats bistand til
den kommercielle etablering af 5G-netværket i Danmark.

Som advokat for Komitéen for Landsindsamlingen mod 5G v/ Agathe
Dorado, Marianne Scheel Wammen og Henrik Wammen skal jeg her-
med rette påkrav overfor Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen i an-
ledning af ovenstående emne.

Påstandene er som følger:

Påstande overfor Energistyrelsen:

1.
Energistyrelsen tilpligtes at anerkende, at den har pligt til at betinge
frekvenstilladelser af, at tilladelsen ikke udnyttes til 5G, herunder tests
til brug for 5G.

2.
Energistyrelsen tilpligtes at anerkende, at udstedte frekvenstilladelser,
som agtes anvendt til 5G, herunder tests til brug for 5G, er ugyldige
for så vidt angår deres anvendelse til 5G, herunder tests.

3.
Energistyrelsen tilpligtes at anerkende, at den har pligt til at oplyse al-
menheden om, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling under de af
ICNIRP foreslåede grænseværdier kan forårsage:
  a) kræft,
  b) nedsat fertilitet,
  c) skadevirkninger af tilsvarende art på dyr,
  d) forstyrrelser af pacemakere,
  e) neurologiske/neuropsykiatriske skadevirkninger.
Energistyrelsen tilpligtes endvidere at anerkende, at den har pligt til at
oplyse almenheden om, at børn kan være særligt sårbare overfor hel-
bredsskader som følge af radiofrekvent elektromagnetisk stråling un-
der de af ICNIRP foreslåede grænseværdier.

4.
Principalt:
Energistyrelsens frekvenstilladelser til [X virksomhed] til brug af [Y
frekvensbånd] ophæves.
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Subsidiært:
Energistyrelsen tilpligtes at anerkende, at den skal fastsætte nye eller ændrede vilkår med
kortere varsel end et år af hensyn til menneskers liv og helbred i ovennævnte frekvenstil-
ladelser.

5.
Energistyrelsen tilpligtes at bringe underretningsproceduren i radioudstyrslovens § 38 (jf. di-
rektiv 2014/53 art. 40, stk. 2), i anvendelse i forhold til radioudstyr, der skal anvendes som
del af 5G-systemet, subsidiært at bringe underretningsproceduren i radioudstyrslovens § 39
(jf. direktiv 2014/53 art. 42, stk. 3), i anvendelse i forhold til dette udstyr.

6.
Energistyrelsen tilpligtes at bringe underretningsproceduren i direktiv 2014/35 art. 19, stk.
2, i anvendelse i forhold til udstyr indenfor sit ressortområde, der skal anvendes som del af
5Gsystemet, subsidiært at bringe underretningsproceduren i art. 21, stk. 3, i anvendelse i
forhold til dette udstyr.

7.
Energistyrelsen tilpligtes at betale 1.000 kr. til hver sagsøger, subsidiært in solidum med
Sundhedsstyrelsen.

Bemærkninger til den principale påstand 4:
Liste over de virksomheder og frekvensbånd der vil blive omfattet af påstanden vedhæftes i
oversigtsform.

Bemærkninger til påstand 7:
Denne påstand agtes nedlagt  med påberåbelse af overtrædelsen af de procedureregler i
f.eks.  Århus-konventionen,  som Energistyrelsen har  overtrådt  ved  sin  offentliggørelse  af
”5G-handlingsplanen” samt ved sin udstedelse af frekvenstilladelser, begge uden forudgåen-
de høring af offentligheden efter de herfor gældende procedurer. Der er ikke tale om en er-
statnings- eller tortpåstand for påførelse af helbredsskader.

Bemærkninger til samtlige påstande overfor Energistyrelsen:
Samtlige påstande anses for at indeholde sædvanlige, subsidiære påstande, jf. princippet i
retsplejelovens § 338.

Påstande overfor Sundhedsstyrelsen.

1.
Sundhedsstyrelsen tilpligtes at anerkende, at den har pligt til at oplyse almenheden om, at
radiofrekvent elektromagnetisk stråling under de af ICNIRP foreslåede grænseværdier kan
forårsage:
  a) kræft,
  b) nedsat fertilitet,
  c) skadevirkninger af tilsvarende art på dyr,
  d) forstyrrelser af pacemakere,
  e) neurologiske/neuropsykiatriske skadevirkninger.
Sundhedsstyrelsen tilpligtes endvidere at anerkende, at den har pligt til at oplyse almenhe-
den om, at børn kan være særligt sårbare overfor helbredsskader som følge af radiofrekvent
elektromagnetisk stråling under de af ICNIRP foreslåede grænseværdier.

2.
Sundhedsstyrelsen tilpligtes at betale 1.000 kr. til hver sagsøger, subsidiært in solidum med
Energistyrelsen.
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Bemærkninger til påstand 2:

Tilsvarende baggrund som det anførte til påstand 7 overfor Energistyrelsen. For så vidt an-
går Sundhedsstyrelsen angår det dog styrelsens manglende oplysning til offentligheden i den
meget lange periode, der er hengået, hvor den alene har vejledt befolkningen med hen-
visning til ICNIRPs retningslinjer fra 1998. Det burde have stået styrelsen klart, at de var
utilstrækkelige og kunne og ville være helbredsskadelige. Påstanden rummer ikke krav på
tort og/eller erstatning som følge af konkrete helbredsskader, men for overtrædelsen af de
oplysningsforpligtelser, som følger af de nedenfor gennemgåede regler.

Bemærkninger til samtlige påstande overfor Sundhedsstyrelsen:
Samtlige påstande anses for at indeholde sædvanlige, subsidiære påstande, jf. princippet i
retsplejelovens § 338.

-----

Søgsmålsgrundene fremgår af vedlagte ansøgning om fri proces og underbygges af de til an-
søgningen vedlagte bilag, som ligeledes vedhæftes til nærværende henvendelse. Det kan i
den forbindelse oplyses, at der p.t. er 332 individuelle ansøgere til fri proces til en retssag
imod styrelserne, hvis ovenstående ikke nu anerkendes.

I overensstemmelse med princippet i inkassolovens § 10, stk. 3, imødeses styrelsernes an-
erkendelse af komitéens krav indenfor 10 kalenderdage fra dato. I modsat fald anses krave-
ne for bestridte, og retssag vil kunne blive anlagt uden yderligere varsel.

Holte, d. 22. august 2020

Christian F. Jensen
Advokat (L)
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