
Ufarlig. Stråling fra 
nettbrett er ikke 
helsefarlig. 

I ET INNLEGG i Budstikka 28. 

desember skriver Janne Horn 

Erath at trådløse nettverk og 

nettbrett er helsefarlig og bør 

fjernes fra skolene. 

Hun antyder også at nor-

ske myndigheter holder tilbake 

informasjon om forskning på 

området. 

Først må vi understreke: 
n Strålingen fra nettbrett eller 

annen trådløs kommunikasjons-

teknologi er ikke helseskadelig, 

hverken for barn eller voksne.  
n Statens strålevern holder 

ikke tilbake informasjon om 

forskningen rundt helseeffekter 

på dette feltet. Det er full åpen-

het rundt hvilke kilder Strålever-

net støtter seg på.
n Statens strålevern er fag-

myndighet på strålevernområ-

det og en av våre oppgaver er å 

arbeide for en stråletrygg hver-

dag for folk. Vi følger forskning 

knyttet til trådløse nettverk tett. 

Erath viser til at nyere fors-

kning har dokumentert at strå-

lingen fra 

trådløs tekno-

logi forårsa-

ker biologiske 

effekter og at 

virkningsme-

kanismene 

rundt dette er 

bevist. 

Det er riktig, men ingen av 

disse effektene er farlige for hel-

sen vår. Ingen kvalitetssikret 

forskning har klart å koble den 

svake strålingen fra trådløse 

nettverk til plager eller sykdom-

mer.  

ERATH PRØVER Å skape inntrykk 

av at bruk av nettbrett og tråd-

løst nettverk fører til mye strå-

ling i omgivelsene. Det gjør de 

ikke, selv i klasserom hvor alle 

elevene har hvert sitt brett. 

Målinger i Norge og utlandet 

viser at trådløse nettverk utgjør 

en svært liten del av den sam-

lede strålingen vi omgir oss med 

i hverdagen. 

Siden denne strålingen er 

så svak, er det på ingen måte 

myndighetenes anbefaling at 

kommunene skal bruke store 

økonomiske ressurser på å kable 

trådløse nettverk. 

Både Verdens helseorgani-

sasjon (WHO) og EU har de 

samme anbefalingene på dette 

fagfeltet som Norge, så folk er 

godt beskyttet.

Strålevernet kritiseres også 

for at vi ikke informerer om at 

WHOs kreftforskningsinstitutt 

har klassifisert strålingen som 

«mulig kreftfremkallende». 

Det er feil. Denne informasjo-

nen har lenge vært tilgjengelig 

på Strålever-

nets hjem-

mesider. 

WHOs vur-

dering av 

klassifiserin-

gen «mulig 

kreftfrem-

kallende» er at den ikke gir 

grunnlag for å innføre strengere 

regelverk enn det som er i dag.

Det er mange årsaker til ulike 

plager i befolkningen. Det er 

spekulativt å koble den svake 

strålingen fra nettbrett til ulike 

helseplager folk har. 

EN SLIK KOBLING bidrar dessverre 

til å villede folk, skape unødig 

frykt og gi mennesker nedsatt 

livskvalitet.

Ikke helsefarlig stråling

Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes 
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og 
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige 
 endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debatt ansvarlig 
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til: 

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på  
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« Jeg ser at Norges Fotballforbund vil kjøpe en 

hall som ikke er til salgs. Dette virker å være 

mer tullball enn fotball.

Med sportslig hilsen Gutten i Stikka

Sandvika
Gardiner og Interiør

Rudssletta 73, 1351 Rud - Tlf. 67 15 31 53
Åpent:Man. - ons. - fre.: 10-17. Tors.: 10-18, lørd.: 10-15.
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20-70%
PÅALT IBUTIKKEN

SALG E T S TART E R

HØY SITTESTILLING GIR GOD OVERSIKT
PEUGEOT 2008 – TA KONTROLL PÅ FORHOLDENE

4.900,-
KUN KR

PEUGEOT 2008 ACTIVE STYLE
110 HK PURETECH
• Prisvinnende motorteknologi
• Panorama glasstak
• Peugeot i-Cockpit
• Praktisk og romslig

Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO2 utslipp 103 g/km. Drivstofforbruk
blandet kjøring 0,44 l/mil. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

249.900,-
KAMPANJETILBUD! AUTOMAT TIL KUN KR

Bertel O. Steen Asker og Bærum, Løxaveien 5, 1351 Rud, Telefon: 67182500,
www.bosab.no

«Det er spekulativt å 
koble den svake 

strålingen fra nettbrett til 
ulike helseplager folk har.

NETTBRETT: – Strålingen fra nettbrett eller annen trådløs kommunikasjonsteknologi er ikke helseskadelig, hverken 
for barn eller voksne, skriver innsenderen.

Hanne Kofstadmoen, 
avdelingsdirektør Statens 
strålevern

innspill


