Adresse til nettselskap
Kundenummer:
Målernummer:
Søknad om fritak fra installasjon av AMS-målerens radiokommunikasjonsdel
Jeg søker herved om fritak fra installasjon av AMS- måler radiokommunikasjonsdel. Jeg har ikke
akseptert at ny måler ble installert i mitt hus, men at den er påtvunget meg med opplysninger om at
den ikke har noen helsemessige konsekvenser for meg og min familie, hverken nå eller i fremtiden.
Opplysninger som nå har kommet frem i ettertid, viser at de helsemessige konsekvensene er langt
større enn det som er blitt opplyst av selskapet. Jeg kan derfor godta den nye AMS- måleren,
forutsatt at radiokommunikasjonsdelen fjernes eller deaktiveres fysisk av selskapet og evt kostnader
for dette belastes selskapet i sin helhet. Samtidig understreker jeg at det er nettselskapet selv som
har valgt teknisk løsning for AMS-målernes kommunikasjonsfunksjon, og at det juridiske såvel som
moralske ansvaret for helsemessige konsekvenser som påføres såvel kunder som personer i deres
omgivelser, og miljøet hviler på nettselskapet.
Produkter av denne typen er underlagt generelle tekniske lover og forskrifter og bestemmelser som
skal beskytte befolkningens helse, herunder produktkontrolloven, produktansvarloven,
strålevernforskriften og fribruksforskriften. Disse reguleringene har generelle bestemmelser som
overtres av den som produserer, distribuerer og/eller utplasserer enhetene dersom strålingen er –
eller der er begrunnet mistanke om at den kan forventes å være – unødig og/eller helseskadelig på
kort eller lang sikt. Dette gjelder både de enkelte målerne og målerne med tilbehør samlet, og det
gjelder også om skaden påføres tredjepart.
Jeg anser derfor at utskiftingen av min måler, også uten at kommunikasjonsfunksjonen er aktivert
som en juridisk bindende bekreftelse fra nettselskapets side på at nettselskapet tar økonomisk
ansvar for eventuelle helsemessige skadevirkninger på min familie knyttet til AMS- systemets
radiokommunikasjonsdel.
At nettselskapene er pålagt å installere AMS- målere av statlige organer, fritar ikke dere fra dette
ansvaret: teknologivalg og plassering er nettselskapets selvstendige ansvar selv om det skjer i
samforståelse med NVE.
Her finner dere dokumentasjon på at en AMS- måler basert på mikrobølget radiokommunikasjon
for meg innebærer en vesentlig ulempe i helsemessig forstand: EUROPAEM-retningslinjer 2016 m/
vedlegg, og for at AMS-målere generelt ser ut til å kunne skape varig el-overfølsomhet.
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag27072017.pdf
https://einarflydal.com/2017/10/28/smartmalere-gjor-de-folk-varig-overomfintlige/#more-25770

AMS- forskriften stiller ikke krav om legeattest, og det har heller ikke OED eller NVE stilt i sine
skriv. NVE bruker kun legeattest som eksempel på tilfredsstillende dokumentasjon på at de
helsemessige ulempene er vesentlige, og hevder da ikke som at legeattest er eneste alternativ.
Denne dokumentasjonen vurderer jeg derfor for å være tilstrekkelig. Dersom nettselskapet mener at
vedlagt dokumentasjon ikke er tilstrekkelig, bes det opplyst med begrunnelse. Saken vil da evt bli
anket, eventuelt oversendt Fylkeslegen og Sivilombudsmannen som klage for vurdering av om
dokumentasjonen tilfredsstiller AMS- forskriftens krav som dokumentasjon på vesentlig helserisiko.
GDPR
Fra den 20. Juli 2018 gjelder ny lov om personvern gjennom vedtakelse av GDPR-forordningen.
EU’s forordning for personvern medfører nye regler for personvern i Norge. Av forordningen
fremgår klart av fortale nr. 1 og 2 at vern av personvernet står helt sentralt:
Vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger er en grunnleggende
rettighet.
I artikkel 8 nr. 1 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»)
og i artikkel 16 nr.
1) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at enhver person har rett
til vern av personopplysninger om vedkommende selv.
2) Prinsippene og reglene for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger som gjelder dem selv, bør, uavhengig av nevnte personers statsborgerskap eller
bosted, respektere deres grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til vern av
personopplysninger.
AMS Forskriften trådte i kraft i 1999 men har ikke noe kapittel om personvern iht. EMK art.8, Art
12 i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter eller Grunnlovens § 102
Monitorering av atferd ved bruk av AMS omfattes av GDPR Forordningen:
AMS innebærer at nettselskapet samler inn og analyserer brukeratferd i forhold til elektrisitet og når
på døgnet man bruker elektrisitet. Det skjer derved en monitorering av atferd, som nå ble
lovregulert fra den 20. juli 2018 når GDPR Forordningen ble del av norsk lov.
Denne forordning får anvendelse på behandling av personopplysninger om registrerte som befinner
seg i unionen, og som utføres av en behandlingsansvarlig eller databehandler som ikke er etablert i
unionen, dersom behandlingen er knyttet til:
a) Tilbud av varer eller tjenester til slike registrerte i unionen, uavhengig av om det kreves betaling
fra den registrerte eller ikke, eller
b) Monitorering av deres atferd, i den grad deres atferd finner sted i unionen.
Profilering ved bruk av AMS omfattes av GDPR Forordningen:

Av GDPR forordningen fremgår av Art. 4 at med «Profilering» menes:
Enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke
personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å
analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidsprestasjoner, økonomiske
situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.
Formålet med AMS slik det fremgår av informasjon fra nettselskapene, er bl.a. profilering og
monitorering iht. ovennevnte definisjon, og er nærmere definert i GDPR Forordningen, artikkel nr.
24
For å fastslå om en behandlingsaktivitet kan anses som monitorering av de registrerte’s atferd bør
det bringes på det rene om det skjer sporing av fysiske personer på internett, herunder en mulig
påfølgende bruk av teknikker for behandling av personopplysninger som innebærer profilering av
en fysisk person, særlig med det formål å treffe avgjørelser om vedkommende eller analysere eller
forutsi vedkommende’s personlige preferanser, atferd eller holdninger.
Automatiserte strømmålere (AMS) gir nettopp nettselskapene en mulighet for å analysere eller
forutsi den enkeltes atferd eller holdninger mht. strømforbruk og livsmønster, og er følgelig
omfattet av ny personvernlov som gir alle norske strømkunder et nytt personvern.
Krav til risikovurdering av behandling med bruk av AMS fra 20. juli 2018:
Av GDPR Forordningen fremgår at nettselskapene fra og med 20. juli 2018 plikter å gjennomføre
en risikovurdering. Fra artikkel 35 nr. 3a hitsettes:
En vurdering av personvernkonsekvenser som nevnt i nr 1 fra samme artikkel skal særlig være
nødvendig og i følgende tilfeller:
a) En systematisk og omfattende vurdering av personlige aspekter ved fysiske personer som er
basert på automatisert behandling, herunder profilering, og som danner grunnlag for avgjørelser
som har rettsvirkning for den fysiske personen eller på lignende måte i betydelig grad påvirker den
fysiske person. Det betyr at deres og de andre nettselskapene skal ha laget en konsekvensutredning
som strømkunden kan kreve fremlagt fra det tidspunkt hvor GDPR Forordningen ble norsk lov. Ber
om at en slik umiddelbart og uten opphold sendes meg per fysisk brevpost.
Krav til samtykke fra den 20. juli 2018 om bruk av AMS
I tillegg fremgår det av GDPR Forordningen at nettselskapet i dette tilfellet, må ha rettslig grunnlag
for å kunne behandle personopplysninger jf. GDPR Forordningen artikkel 6. Et slikt rettslig
grunnlag er iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav a) at man har gitt skriftlig samtykke.
Kravet innebærer at alle nettselskap i Norge må innhente et nytt samtykke for å kunne bruke AMS
målerne som allerede har blitt installert i norske hjem, samt innhente samtykke for AMS målere
som skal utplasseres frem til 2019
Rett til å trekke tilbake samtykke fra 20. juli 2018 om bruk av AMS
Dersom nettselskapene ikke innhenter nytt samtykke for å behandle personopplysninger vedrørende
AMS målere som sender inn data elektronisk 24/7 til netteier, vil strømkunden fra og med 20. juli
2018 ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke om bruk av AMS måler og derved automatisert
behandling av personopplysninger.

Retten til å trekke samtykke til behandling av personopplysninger ved bruk av AMS fremgår av
GDPR Forordningen Artikkel 7 nr 3:
- Den registrerte skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til enhver tid. Dersom samtykket
trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det
trekkes tilbake.
- Før det gis samtykke, skal den registrerte opplyses om dette.
- Det skal være like enkelt å trekke tilbake som å gi samtykke.
Av ovennevnte følger at nettselskapet vil være ansvarlig for å tilrettelegge slik at man kan trekke
tilbake et samtykke til AMS måler.
Varsel om fremtidig søksmål mot selskapet følger dette skrivet.
Med hilsen,
Navn, adresse, telefonnummer

Nettleverandøren adresse

Varsel om krav for uakseptabel økt helserisiko og miljøbelastning fra AMS
Nettselskapet har nå utplassert radiobaserte AMS- målere i stort antall i omgivelsene. Jeg varsler
herved at jeg akter å fremsette krav overfor nettselskapet ettersom min husstand nå er påført en økt
døgnkontinuerlig eksponering for stråling fra AMS- målere både hjemme, i utemiljøet, på arbeid, på
besøk hos venner og familie. Jeg reagerer ikke akutt, men den langsiktige helserisikoen er likevel
der.
Det foreligger omfattende vitenskapelig belegg for at eksponering for slik stråling er helseskadelig
– noen får akutte reaksjoner, noen får reaksjonene først etter noen tid når kroppens
reguleringssystemer ikke lenger klarer å kompensere for belastningen som påføres. Det gjelder både
mennesker, dyr og planter. Gitt foreliggende forskning ligger det nær å oppfatte utplasseringen av
målere basert på slik kommunikasjonsteknologi som miljøkriminalitet.
Henvisninger til relevant faglitteratur, oppsummeringer, populærfaglige framstillinger m.m. har jeg
sendt tidligere i min korrespondanse med dere. Nettselskapet har dessuten i lengre tid fått brev og
klager fra andre som også har gitt slike henvisninger. Denne gangen henviser jeg til boka
«Smartmålerne, jussen og helsa», der nettselskapet vil finne omfattende beskrivelser, sammendrag
av såvel eldre som nyere forskning, samt redegjørelser for hvordan grenseverdiene er blitt til, og
hvordan Statens strålevern selv erklærer og demonstrerer at etaten ikke har kompetanse til å forvalte
sin oppgave med å sørge for grenseverdier som er relevante for helserisikoen fra radiobaserte AMSsystemer. Den refererte boka, som nettselskapet selv kan laste ned gratis fra http://einarflydal.com,
er også sendt som trykksak til nettselskapets daglige leder.
Dette påfører selskapet en undersøkelsesplikt som må gå forbi å innhente opplysninger hos NVE,
som kun henviser til Statens strålevern, hos NKOM, som ikke gir helsevurderinger men forholder
seg kun til de samme grenseverdier, eller hos Statens strålevern og andre som trekker på de samme
kilder og personnettverk som Statens strålevern gjør.
Med hensyn til hva slags krav det blir tale om, fjerning, skjerming, personvern, erstatning eller
annet, og kravets rettslige begrunnelse vil jeg komme tilbake til det når dette er avklart. Dette kan ta
noe tid. Jeg varsler nå for at jeg ikke skal kunne møtes med at kravet ikke er varslet rettidig.
Med hilsen,
Navn, adresse, telefon

Kopi sendt til post@stoppsmartmaalerne.no, som samler opp med tanke på eventuelle
gruppesøksmål i fremtiden.

