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Høringsuttalelse vedr. Statnetts konsesjonssøknad til ny 420kV 
forbindelse Hamang-Bærum-Smestad. 
 

Miljøvernforbundet krever at det ikke gis konsesjon til høyspentmaster over 

boligområdene Hamang-Bærum-Smestad, og at nettet istedenfor kables. 

 

Det framgår av Stortingsmelding 14, at høyspentledninger på 300 kV og 420 kV skal som 

hovedregel være luftlinje. Imidlertid skal det gjøres unntak dersom merkostnadene for 

kabling kan forsvares ved at det gir særlige miljøgevinster.  
 

Miljøvernforbundet ser miljøgevinstene i dette tilfellet som så avgjørende at løsningen 
med høyspentledninger ikke kan være noe alternativ. 

  
I Miljøvernforbundets dypøkologiske prinsipper er også mennesket, og menneskets 
helse og velvære, en viktig miljøsak. 
 

I dette spørsmålet er det viktig å være klar over de mange studiene som dokumenterer 
at det å bo i nærheten av høyspentmaster, representerer en betydelig større helsefare i 
forhold til om nettet hadde vært kablet. Disse studiene er fagfellevurdert og publisert i 
anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, og tilfredsstiller kravene til det vi må anta er god 

forskning.  

 
 
DOKUMENTASJON PÅ HELSERISIKO FRA HØYSPENTMASTER 
 
Barneleukemi: 

- En studie publisert i The British Journal of Cancer, April 2013, finner økt risiko 

for barneleukemi dersom man bor nærmere enn 50 meter fra en 
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høyspentledning på 420 kV. 1 Studien hadde sjekket alle tilfellene av 

barneleukemi i Frankrike fra 2002 til 2007, totalt 2779 tilfeller, og sett om det 

kunne være noen sammenheng med hvor de bodde. Resultatene viste i snitt 1,7 

ganger høyere risiko for å utvikle barneleukemi, med 2,6 ganger høyere risiko for 

aldersgruppen 0-4 år. 

Følgende tabeller er utdrag av studien:  

 

 
 

- Det britiske legetidsskriftet British Medical Journal, utgitt av den britiske 

legeforeningen, publiserte i 2005 en studie på eventuelle sammenhenger mellom 
                                                           
1
 Se den medisinske databasen PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558899 
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kreft, inkludert leukemi, og nærhet til høyspentmaster2. 29 801 barn med kreft i 

England og Wales var med i studien. Aldersgruppen var 0-14 år. Konklusjonen 

var at barn som bor nærmere enn 200 m fra en høyspentledning, har 1,69 ganger 

høyere risiko for å få leukemi, enn de som bor lengre enn 600 meter unna. 

Sammenhengen mellom risiko og avstand var signifikant. Det ble ikke funnet økt 

risiko for andre kreftformer. 

Andre sykdommer: 
Professor i Epidemiologi, dr. Leeka Kheifets (Department of Epidemiology, UCLA School 

of Public Health i Los Angeles) har gjennomført en samlestudie publisert i 2005 i det 
vitenskapelige tidsskriftet Risk Analysis.3 Tidsskriftet kommer ut månedlig, og dekker 
alle typer fagfellevurderte risikoanalyser. En samlestudie er en vurdering av flere 

studier, og det ble funnet at sammenhenger mellom nærhet til høyspentledninger og 

følgende sykdommer: 

 
- Barneleukemi: 16 studier fant sammenheng 

- Voksenleukemi: 32 studier fant sammenheng 

- Hjernesvulst: 25 studier fant sammenheng 

- Hjernesvulst hos barn: 6 studier fant sammenheng 

- Spontanabort: 27 studier fant sammenheng 

- ALS: 6 studier fant sammenheng 

- Brystkreft: 17 studier fant sammenheng 

- Mannlig brystkreft: 11 studier fant sammenheng 

- Alzheimer: 4 studier fant sammenheng 

- Selvmord: 6 studier fant sammenheng 

- Hjertesykdommer: 6 studier fant sammenheng 

Hvor mange studier som ble gjennomgått totalt, er Miljøvernforbundet usikre på, men 

dersom det ikke er gjort alvorlige forskningsfeil i studiene som fant sammenheng, må 

man gå ut fra at denne sammenhengen finnes.  

 

Europeiske Miljømedisineres Forening (EUROPAEM) uttaler i sine «Retningslinjer 

for EMF-relaterte sykdommer»,4 publisert i 2016, at det alt i år 2000 ble påvist en 

signifikant høyere risiko for kreftutvikling for beboere i sterke magnetfelt. 

 

 

UTILSTREKKELIGE GRENSEVERDIER 
Det er flere grunner til at man ikke kan regne med at grenseverdiene når det gjelder 
magnetfeltene fra høyspentmaster, beskytter folkehelsen godt nok.  
For det første er det mye som tyder på at vårt strålevern, DSA, ikke ser seg i stand til å 

senke grenseverdiene, uansett hva de får lese av nyere forskning. Slik de forstår 
strålevernforskriften, skal de uansett følge grenseverdiene til en tysk privat stiftelse ved 

navn ICNIRP. Miljøvernforbundet har spurt om ikke strålevernforskriftens formål er å 
                                                           
2
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15933351 

3
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16268940 

4
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111  Finnes også i dansk oversettelse, se vedlegg. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
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beskytte folks helse, men dette har DSA ikke foreløpig kommentert. Dette går fram av 

Miljøvernforbundets dialog med DSA5.  
 

For det andre har ICNIRP interessekonflikter med bransjen6.  
 
For det tredje står studiene som påviser helserisiko, i kontrast til det mange 

vitenskapsfolk har lært om ioniserende (radioaktiv) versus ikke-ioniserende stråling 
(som fra høyspentmaster, mobilmaster osv..). Man har lenge trodd at kun radioaktiv 

stråling er sterk nok til å gjøre skade. Dette fører til at mange forskere avviser slike 
resultater, selv om det er virkeligheten som skal bestemme vår forståelse av et problem – og ikke omvendt. 
 

Kroppen et bioelektrisk system hvor våre viktigste funksjoner styres av 

elektromagnetiske felt. Uten elektrisitet, hadde ikke cellene kunnet oppta næring i den 
mengde de skal, ingen signaler hadde gått gjennom hjernen, og ingen hjerter hadde slått.  
Det er ikke overraskende at elektriske felt kan interferere med hverandre, men hvordan 

de gjør det, er komplisert forskning. Sammenhengen mellom biologi og elektrisitet er et 

spesialfelt som få har kompetanse til å undersøke, noe som gjør det vanskeligere å få 

bred aksept blant vitenskapsfolk som ikke har akkurat denne kompetansen. 

 

NVEs ANSVAR 
Saken ligger nå på NVE sitt bord. Er NVE villig til å tillate høyspentmaster i et så tett 
bebodd område som Hamang-Bærum-Smestad? På grunnlag av ovennevnte studier, ser 
det ut som en gambling med folkehelsen. Riktignok vil neppe vårt strålevern DSA ta til 

orde for at Miljøvernforbundet har rett. Men kan de bevise at vi tar feil?  
 

Kan NVE anta at alle studiene det er sitert til over, har forskningsmessige feil som gjør at 
risikoen likevel er null?  
 

Dersom NVE mener de kan overlate ansvaret til DSA, så overlater de det i praksis til 

stiftelsen ICNIRP. Det er en enkel løsning, men en alvorlig ansvarsfraskrivelse. Livet til 
andres barn er ikke opp til noen å gamble med.   

 

 
 

 

 

                                                                                         

 

Kurt W. Oddekalv                                                   Ragna Heffermehl 
Leder                                                                                              Saksbehandler 
Norges Miljøvernforbund                                                        Norges Miljøvernforbund 
                                                           
5
 https://www.nmf.no/2019/12/18/dsa-bryter-med-stralevernforskriftens-formal/ 

6
 Se f.eks. nærmere omtale i https://einarflydal.com/2019/12/31/nyttarshilsen-til-nkom-rett-opp-sa-dere-selv-

forstar-hvor-svakt-grenseverdiene-er-forankret/ 

Se også dokumentar fra NRK Brennpunkt: https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039 

https://einarflydal.com/2019/12/31/nyttarshilsen-til-nkom-rett-opp-sa-dere-selv-forstar-hvor-svakt-grenseverdiene-er-forankret/
https://einarflydal.com/2019/12/31/nyttarshilsen-til-nkom-rett-opp-sa-dere-selv-forstar-hvor-svakt-grenseverdiene-er-forankret/

