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Yttrande över:
”Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal”.
Elöverkänsligas Riksförbund är en handikapporganisation som organiserar personer med
funktionsnedsättningen elöverkänslighet.
Förbundet är medlem i Handikappförbunden som organiserar 39 handikappförbund.
Förbundet har för närvarande c:a 3000 medlemmar.
Enligt Miljöhälsorapporten 2009 från Socialstyrelsen är 3,2 % av den vuxna befolkningen
elöverkänsliga. Det motsvarar över 300 000 personer. Cirka 0,4 % är svårt drabbade.
Elöverkänslighet är en erkänd 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.
Tyvärr har det okritiska anammandet av ny teknik, det vill säga utbyggnaden av trådlös
teknik, medfört en kraftigt försämrad tillgänglighet i hela samhället för elöverkänsliga de
senaste 15 åren. Detta har skett trots att varningssignalerna har hopat sig såväl i form av
forskningsrapporter som de drabbades erfarenheter.
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 bly1.
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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
cancerframkallande, länk till IARC:s meddelande:
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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Nedan anges våra synpunkter på dokumentet ”Konsekvensutredning avseende föreskrifter och
allmänna råd om innehåll i avtal.”

sida

Underlag/referens med kursiv stil, våra kommentarer med rak stil

5

1 Bakgrund och syfte
1.1 Inledning
”...Syftet är bland annat att säkerställa användarnas möjlighet att göra informerade
val...”
Det är beklagligt att man enbart ser till ekonomiska aspekter. Ur kundens synvinkel är
”informerade val” ur hälsosynpunkt minst lika viktiga! Därför vore det på sin plats att man
i avtalstexten anger rekommendationer i det fall kunden vill iaktta försiktighetsprincipen:
– Att minimera onödig exponering för elektromagnetiska fält. Kunden bör här upplysas
om att det enkelt kan åstadkommas genom att använda fast anslutning och undvika trådlös
dito i alla lägen där det är möjligt.
...
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2.2.3 Viktigt att konsumenten får ett exemplar av avtalet
”Det är inte nödvändigt att konsumenten får avtalet i pappersform, men det är viktigt att
avtalet på ett enkelt sätt, utan att konsumenten behöver söka efter det eller be om det,
lämnas i en form som är lättillgänglig och enligt vad som sagts ovan kan sparas och
återskapas för framtida referenser.”
Det måste alltid vara möjligt att få ett avtal i pappersform eftersom en stor del av
befolkningen inte har tillgång till internet.
Detta gäller speciellt för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet – ingen
annan form ger någon ”tillgänglighet” alls.

För Elöverkänsligas Riksförbund:
Per Segerbäck, Ordförande
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