Jeg ønsker ikke smartmåler, eller den er allerede installert –
hva skal jeg gjøre?
Utrulling av AMS bygger på et EU-direktiv, og er derfor ikke lovpålagt.
Nettselskap har derfor ingen juridisk adgang til å kutte strømtilførselen med
mindre det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side, som i
praksis kun gjelder å unnlate å betale strømregningen. Å nekte AMS vil ikke
være et vesentlig kontraktsbrudd.
Allerede fått installert smartmåler? Krev at kommunikasjonsdelen fjernes –
kostnadsfritt. Nettselskapet har ikke gitt deg tilstrekkelig informasjon (bruk
begrunnelsen under).
Ikke fått smartmåler enda? Skriv brev til nettselskapet ditt og informer om hvorfor du
takker nei til tilbudet om installasjon av AMS smartmåler i ditt hjem:
1. Det eksisterer ingen lovhjemmel for å påtvinge slik installasjon i private hjem.
Utsendt informasjon om installasjon av smartmålere er derfor juridisk sett kun å
regne som et kommersielt TILBUD. Vi avviser tilbudet. (Avtale om strømleveranse
er en privatrettslig avtale mellom strømleverandør og kunde.)
2. AMS smartmåler og tilhørende teknologi vil utgjøre en unødig og uakseptabel
helserisiko for meg og min familie. At det rent generelt er sannsynlighetsovervekt
for at så er tilfelle, kan begrunnes med en lang rekke vitenskapelige studier og
meta-studier. Jeg henviser videre til Grunnlovens §112, «føre-var
prinsippet». Dette er en rettighetsbestemmelse som bl.a. garanterer den
enkelte «et miljø som sikrer helsen». I og med at et overveldende flertall
publisert og fagellevurdert forskning påviser alvorlige negative helseeffekter
under Statens Stråleverns grenseverdier - tildels svært langt under, følger det
utvilsomt en sannsynlighetsovervekt for at det er et brudd med Grunnlovens §
112. Også lover som adresserer netteiers produktansvar, produktsikkerhet og
generelle krav til universell utforming er relevante her.
3. AMS smartmåler vil tilrettelegge ytterligere for myndigheters og bransjens
nærmest totale invasjon og overvåkning av folks privatliv, noe som er fullstendig
uakseptabelt for oss, og på kollisjonskurs med:
a. Grunnlovens § 102: «Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet
sitt, for hjemmet sitt og kommunikasjonen sin. Det må ikke utføres
husransakinger, unntatt i kriminelle tilfeller. De statlige myndigheter skal sikre
et vern om den personlige integritet.» Dataprogramvare og tekniske løsninger
med grensesnitt for tilkopling av tilleggsutstyr er per definisjon usikre - trass i
eventuell sterk regulering fra myndighetenes side. Mediene viser det stadig.
b. Menneskerettighetenes artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig
innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på
ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding
eller slike angrep.»
4. Grunnlovens § 113: «Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn
overfor enkeltmennesket.» Innføringen av AMS er ikke hjemlet i lov, kun en
forskrift skrevet av NVE.

Et annet alternativ: skaff legeattest og søk fritak
Legeattest kan også benyttes. Helsedirektoratet nekter nå leger å skrive attester på at
pasienten blir syk av strømmåleren. Be derfor legen om attest på at «det uttrykkes

bekymring for den nye strømmåleren, og installasjon er derfor til vesentlig og
dokumenterbar ulempe for pasienten». Legen kan ikke nekte å skrive en slik attest
basert på retningslinjene fra Helsedirektoratet. Alternativt kan du be legen skrive
«pasienten har plager fra elektromagnetiske felt og bør ikke eksponeres ytterligere fra
nye kilder». Oppgi til legen at følgende koder i WHOs sykdomsklassifikasjon ICD-10
dekker området «helseskader fra ikke-ioniserende stråling»: R68.8, T66, W90 og Z58.4.

