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1 Våra synpunkter på remissen i sammanfattning

Det är välkommet med ett stärkt rättighetsskydd och möjlighet till skadestånd vid kränkningar av 
fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen, men det finns flera svaga områden som behöver 
belysas och utredas mer.

Personer med funktionsnedsättning

Även om Europakonventionen, dvs ”europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna” finns med som en av utredningens grunder, så är 
”FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” försummad i utredningen.

Personer med funktionsnedsättning har svårare än andra grupper att på egen hand ta tillvara sina 
rättigheter. Det är därför nödvändigt att dels understryka nödvändigheten av möjlighet till 
stöd/ombud för att klaga på myndighetsutövande som varit till men för den enskilde, dels att 
personer med funktionsnedsättning ofta inte har ekonomiska medel att på egen hand driva rättssak 
och därför kan behöva fri rättshjälp.

Det kan även vara nödvändigt med anpassning av formen för anmälan; i många fall kan exempelvis 
den drabbade inte själv inkomma med skriftliga inlagor varför det kan vara nödvändigt med 
personliga besök i den enskildes bostad av det rättsliga biträdet som då har i uppdrag att upprätta 
erforderliga handlingar.
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Preskription

I vissa fall, som när en person utsatts för ett farligt ämne eller annan miljöfaktor, är det inte möjligt 
att göra någon anmälan förrän skadan manifesterats. Detta ibland kan ta decennier, som var fallet 
med t ex asbest.

Talan kan heller inte föras förrän det allmänna kunskapsläget är sådant att sambandet mellan 
exponeringen och skadan kan anses bevisad och allmänt accepterad i juridisk mening.

Det är därför viktigt att man följer rådande rättspraxis så att preskriptionstiden inte börjar löpa 
förrän det funnits ”en reell möjlighet för den enskilde att göra sin fordran gällande”.

I övrigt ställer vi oss helt bakom Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen.
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2 Om oss

Elöverkänsligas Riksförbund är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med 
funktionsnedsättningen elöverkänslighet.
Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige som organiserar 46 funktionsrättsförbund.
Förbundet har för närvarande ca 2200 medlemmar.

Enligt Miljöhälsorapporten 2009 från Socialstyrelsen är 3,2 % av den vuxna befolkningen el-
överkänsliga. Det motsvarar över 300 000 personer. Cirka 0,4 % är svårt drabbade. 

Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning och elöverkänsliga omfattas av ”Från patient till 
medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” antagen av riksdagen den 11 maj år
2000.

I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som EU har antagit och 
Sverige ratificerat är det ”universellt utformade samhället” en central utgångspunkt.

De kraftiga utbyggnaden av trådlös teknik de senaste 20 åren har medfört en mycket försämrad 
tillgänglighet i hela samhället för elöverkänsliga. Detta har skett trots att allt fler varningssignaler 
kommer från olika håll, såsom resolutioner och deklarationer från internationella organ (se nedan), i
form av forskningsrapporter och inte minst, de drabbades dokumenterade erfarenheter. Resolution 
1815 (2011)1 från Europarådet uppmanar medlemsländerna bland annat att:

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som 
medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, 
inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk;
Fler angelägna råd återfinns i den kompletta resolutionstexten (svensk översättning bifogas).

Den 31 maj 2011 tillkännagav WHO:s cancerforskningsorgan IARC att de beslutat att klassificera 
radiofrekventa elektromagnetiska fält, som de långt tidigare gjort med lågfrekventa magnetfält, 
såsom ”Class 2B carcinogen”, det vill säga som möjligen cancerframkallande, i samma grupp som 
DDT och bly2.

1 Resolution 1815 (2011) länk till originaltext på engelska:
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17994&lang=en 

2 Meddelande om IARC:s (International Agency for Research on Cancer) klassificering av radiofrekventa fält 
inklusive de som kommer ifrån moderna kommunikationsutrustning och mobiltelefoner som möjligen can-
cerframkallande, länk till IARC:s meddelande: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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Den 11 maj 2015 lämnade 190 forskare från 39 länder in en uppmaning till FN, FN: s 
medlemsstater och Världshälsoorganisationen (WHO) där man begär att de [FN] antar mer 
skyddande riktlinjer för exponering för elektromagnetiska fält (EMF) och trådlös teknik, med 
hänsyn till allt starkare bevis för risker. 
Forskarna bakom "International EMF Scientist Appeal"3, uppmanar generalsekreteraren och FN-
anslutna organ att främja förebyggande åtgärder för att begränsa EMF-exponeringar och att utbilda 
allmänheten om hälsoriskerna, i synnerhet för barn och gravida kvinnor.

I dokumentet ”EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of 
EMF-related health problems and illnesses”4, redogör Europas främsta läkare och experter på 
problematiken runt elöverkänslighet för den vetenskapliga bakgrunden och ger rekommendationer 
avseende diagnos och behandling. 

I en nyligen publicerad forskningsrapport5 med titeln ”Electrohypersensitivity as a Newly Identified
and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It.” 
redogör professor D. Belpomme och medarbetare för bl a hur elöverkänslighet kan diagnosticeras, 
behandlas och förebyggas. Se referens nedan.

För Elöverkänsligas Riksförbund:

Inger Svedmyr, sakkunnig och Per Segerbäck, sakkunnig

Bilaga: Resolution 1815 (2011) från Europarådet i svensk översättning (PDF)

3 Länk till pressmeddelandet: i original på engelska:
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf 
Svensk översättning: https://emfscientist.org/images/docs/transl/Swedish_EMF_Scientist_Appeal_2015.pdf 

4 Länk till komplett artikel på engelska:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf 

5 Belpomme, D.; Irigaray, P. Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic 
Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1915.
Länk till komplett artikel på engelska: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915?
type=check_update&version=2 
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