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Svar på spørgsmål om stråling og 5G   
 
5G er ved at blive implementeret i Danmark og i resten af Europa. Derfor er der i 
øjeblikket mange spørgsmål om 5G og stråling. Formålet med dette dokument er at 
samle relevante links, som kan besvare de mest almindelige spørgsmål om 
mobilstråling, samt at give et overblik over opdelingen af myndighedsansvar på 
strålingsområdet.  
 
Brochuren ’Vores hverdag med mobilstråling’ er lettilgængelige fakta om 
mobilstråling, 5G og myndighedsansvar.  
 
1. Hvem har ansvar på strålingsområdet i Danmark? 
Det skal altid være sikkert og forsvarligt at benytte trådløse teknologier. 
Energistyrelsen har et tæt samarbejde på tværs af flere offentlige myndigheder, når 
det kommer til arbejdet med sundhed og sikkerhed for brugen af trådløse teknologier 
og udstyr. Energistyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har 
forskellige ansvarsområder angående trådløs teknologi.  
 
Energistyrelsen  
Energistyrelsen er den ansvarlige tilsynsmyndighed i forhold til mobilstråling. 
Styrelsen fører løbende tilsyn med, at de grænseværdier, der gælder for 
mobilstråling, overholdes, når frekvenserne bl.a. anvendes til f.eks. 3G, 4G og 5G. 
Teleselskaberne skal overholde grænseværdierne ved brug af frekvenserne til bl.a. 
3G, 4G og 5G. Det er et krav, som følger af den lovgivning, som Energistyrelsen 
administrerer. Energistyrelsen administrerer også lovgivningen for frekvenser og 
radioudstyr samt tildeler frekvenstilladelser til brug for telekommunikation. 
 
Energistyrelsen kan kontaktes på: tele@ens.dk og telefon 33 92 67 00. 
 
Sundhedsstyrelsen  
Det er Sundhedsstyrelsens ansvar at give sundhedsfaglig rådgivning. 
Sundhedsstyrelsen følger de anbefalinger, der er sat i regi af WHO, og følger 
udviklingen på området i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande. 
Sundhedsstyrelsen rådgiver Energistyrelsen om de sundhedsmæssige aspekter, når 
det gælder mobilstråling.  
 
Hvis du ønsker at vide mere om de sundhedsfaglige aspekter, så kan du på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside finde flere informationer: 
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-
traadloes-teknologi   
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Sundhedsstyrelsen kan kontaktes på: sst@sst.dk og telefon 72 22 74 00. 
 
Sikkerhedsstyrelsen  
Det er Sikkerhedsstyrelsen, som har ansvaret for markedsovervågning af 
radioudstyr, som markedsføres i Danmark. Dette indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen 
skal kontrollere, at radioudstyr (dvs. mobiltelefoner, mobiludstyr, wi-fi-routere m.v.) i 
Danmark lever op til de væsentlige krav i lovgivningen. De væsentlige krav 
indebærer, at radioudstyret er konstrueret således, at det sikrer beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed for personer og husdyr. 
  
Sikkerhedsstyrelsen kan kontaktes på: sik@sik.dk og telefon 33 73 20 00 
 
Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynets lovgivning sikrer arbejdstagere, der udsættes for stråling fra bl.a. 
mobilantenner.  
 
Bygge- og landzonemyndigheder (kommuner) 
Sundhedshensyn indgår ikke i behandling af sager efter byggelovgivningen, fx 
byggetilladelser. Se dokumentet om Planklagenævnets praksis fsva. 
sundhedshensyn i landzonesager.  
 
2. Relevante links til spørgsmål omkring stråling 
Hvor kan man få oplysninger om mobilantennerne, der hvor jeg bor eller arbejder? 
Flere borgere interesserer sig for, hvor mobilantennerne er placeret i lokalområdet 
etc. Mastedatabasen viser både de eksisterende og planlagte antennepositioner.  
Henvis til www.mastedatabasen.dk 
 
Hvor kan man se de midlertidige tilladelser, som er givet til 5G? 
I den indledende fase af 5G-udrulningen har flere af mobiloperatørerne fået udstedt 
midlertidige tilladelser. Disse er dermed ikke permanente antennepositioner og 
fremgår derfor ikke af mastedatabasen. 
  
Henvis derfor til frekvensregister.ens.dk og vælg frekvenser mellem 3401 og 3799 
MHz. Brug ”+” i resultatets venstre side for at få flere oplysninger. 
 
Er strålingen fra 5G farlig? 
Udrulningen af 5G har ført til bekymring blandt nogle borgere. Det er 
Sundhedsstyrelsen, som vurderer evt. sundhedsmæssige aspekter på området. 
 
Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være 
bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, 
at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag 
udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/04_planklagenaevnets_praksis.pdf
http://www.mastedatabasen.dk/
https://frekvensregister.ens.dk/Search/Search.aspx


 

Side 3/4 

for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen 
grund til at tro, at 5G vil ændre på det. 
 
Sundhedsstyrelsen giver sundhedsfaglig information om 5G og mobilstråling på 
deres hjemmeside:  
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-
traadloes-teknologi/5G-netvaerk 
 
Hvad er 5G præcist, og er det anderledes end 3G og 4G? 
5G er den femte generation af mobilteknologi og bygger videre på allerede kendte 
mobilteknologier såsom 2G, 3G og 4G. 
 
Set fra et radioteknisk synspunkt, så er 5G ikke anderledes end andre 
radioteknologier og der er ingen fundamental forandring, da kommunikationen fortsat 
bæres af radiobølger på samme måde som tidligere teknologier og frekvenser.  
 
5G er en forbedring af tidligere mobilteknologier, som samtidig sikrer, at vi 
fremadrettet fx kan hente en større mængde af data hurtigere samt ved højere 
hastigheder og kortere latenstid (svartid).  
 
5G-teknologien benytter frekvenser, der tidligere er benyttet til fx TV-transmittering, 
trådløst bredbånd og andre typer transmissioner.  
 
Det er Energistyrelsens vurdering rent radioteknisk, at niveauet for den ikke-
ioniserende mobilstråling fra en 5G-mobilmast ikke ventes at være højere end fra en 
tilsvarende, eksisterende 4G-mobilmast. 
 
Henvis gerne til Energistyrelsens hjemmeside, hvor man kan finde mere information: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/fakta-om-5g-og-mobilstraaling 
 
Er der foretaget målinger af mobilstråling i Danmark? 
Energistyrelsens tilsyn består bl.a. i at gennemgå beregninger og målemetoder, som 
teleselskaberne udarbejder vedr. udstrålingen fra antennerne. Herudover 
gennemgår Energistyrelsen de kontrolmålinger, teleselskaberne får udført, og 
Energistyrelsen udfører også egne stikprøvemålinger.  
 
Mobiloperatørerne har i 2019 gennem et uafhængigt konsulentfirma fået foretaget 
målinger af strålingen på 3G og 4G, som viser, at grænseværdierne på de målte 
positioner er overholdt. 
 
Der vil løbende blive foretaget målinger i takt med, at 5G rulles ud. 
 

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/5G-netvaerk
https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/5G-netvaerk
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/fakta-om-5g-og-mobilstraaling
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Teleselskaberne har tilkendegivet, at de i forbindelse med deres 5G-udrulning vil 
foretage testmålinger af strålingsniveauet i samarbejde med myndighederne for at få 
praktisk viden og sikre, at grænseværdierne fortsat overholdes. 
 
Energistyrelsen vil på tilsvarende vis som ved 2G, 3G og 4G sikre, at der sker en 
monitorering af og opfølgning på 5G-udrulningen, der sker i Danmark, så der forsat 
indsamles yderligere viden og erfaring om strålingsniveauer. Energistyrelsen 
foretager også fremadrettet stikprøvemålinger på udvalgte steder for at efterprøve 
selskabernes dokumentation. 
 
Henvis gerne til Teleindustriens uvildige 5G-måling i 2019: 
http://www.teleindu.dk/effekttaethed-og-graensevaerdier-2/ 
 
Hvornår bliver 5G for alvor rullet ud i Danmark? Kan man sætte en dato? 
Nogle teleselskaber er begyndt at sætte 5G-net i drift, og det forventes, at udrulning 
af 5G vil tage til de næste år. Der forventes i foråret 2021 at blive holdt en auktion 
over frekvenser, som blandt andet kan bruges til 5G. 
 
Udbygningen af mobilnettet i Danmark kan følges på mastedatabasen og i 
begyndelsen også på frekvensregistret. 
 
Henvis til Energistyrelsen: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-
udbud-frekvenser og vælg ”Auktion i 2021”.  
 
Andre spørgsmål, som ikke findes besvaret ovenfor: 
Denne oversigt kan ikke give svar på alle spørgsmål om mobilstråling og 5G. Du er 
velkommen til at henvise til Energistyrelsen, når spørgsmålet falder uden for svarene, 
der er angivet her. 
 
Henvis til Energistyrelsens side om emnet og til kontaktpersonen angivet nederst på 
den side: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/fakta-om-5g-og-mobilstraaling 
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