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Yttrande över Motion 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl(mp)
om policy för exponering av elektriska fält och Motion av
Mikael Freimuth(m) om förbättrad vård för elöverkänsliga
De nu gällande föreskrifterna för skydd mot elektromagnetiska fält (AFS
1987:2)omfattar endast högfrekventa fält i intervallet 3 MHz-300 GHz. EUdirektivet ska överföras till svensk lag senast 2008 och arbetsmiljöverket har
inlett ett föreskriftsarbete i syfte att överföra Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/40/EG om arbetstaga res hälsa och säkerhet vid exponering för
risker som har samband med fysikalisk agens (elektromagnetiska fält) i
arbetet till svensk författning.
I avvaktan på den nya föreskriften stödjer nämnden uppfattningen i motion
2002:11 att det kan finnas skäl att utarbeta en policy för landstingets
arbetsplatser med förebyggande insatser i enlighet med EGs nya direktiv.
Strategier och handlingsplaner vid akuta fall av elöverkänslighet bör dock
vara en fråga för varje förvaltning att hantera med utgångspunkt från den
verksamhet som bedrivs.
En ökad kunskapsspridning om riskerna med elektromagnetiska fälts
påverkan på arbetstagares hälsa liksom interferensproblematiken och
funktionsstörningar i samband med medicinsk teknik är en fråga som
nämnden överlåter till landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet att
besvara liksom huruvida landstinget ska svara för att ge råd om hjälpmedel
och närmiljö även till överkänsliga.
Det regionala kraftledningssnätet behandlas i regionplaneringen och är ett
exempel på frågor som medför behov av samordning av kommunernas
översiktliga fysiska planering. Hälsoaspekter på frågor kring
elektromagnetiska fält kan finnas med som argument i många kommuner för
att ta bort eller flytta luftledningar. I RUFS 2001 anges att ett regionalt
kraftledningsreservat ska bevaras. Kontoret deltar dock i en pågående
översyn av detta i Svenska Kraftnäts regi. Kontoret följer vidare
utbyggnaden av telemaster, vars hantering i planprocessen i första hand
dock är en primärkommunal angelägenhet.
Särskilda frågeställningar
Regionplane- och trafikkontoret som är en administrativ verksamhet i
traditionell kontorsmiljö har genom avtal med företagshälsovården
säkerställt att problem med elöverkänslighet kan lösas med stöd av insatser
från företagshälsovården.
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1. Kontoret har inte genomfört någon kartläggning angående exponering för
elektromagnetiska fält eller elöverkänslighet. Om misstanke om hög
exponeringsgrad föreligger eller fall av elöverkänslighet uppkommer är det i
första hand i samråd med företagshälsovården olika åtgärder diskuteras och
planeras.
2. Kontoret genomförde under våren ett seminarium kring utbyggnaden av
3G master i länet inom ramen för sitt uppdrag som regionplanorgan.
3. Om fall av elöverkänslighet uppkommer inom kontorets verksamhet kan
en anpassning av arbetsmiljön ske i samråd med företagshälsovården som
dels kan medverka till mätning av de elektromagnetiska fälten dels genom
en elsanering av arbetsplatsen. Möjligheter till en anpassad arbetsmiljö
genom distansarbete kan också ordnas.
4. Några mätningar eller saneringsåtgärder inom kontorets nuvarande
lokaler har inte varit aktuella.
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