Nettleverandøren vil bytte din strømmåler –
du bør si «Nei, takk!»
• Verden over har installering av smartmålere ført til høylytte protester
• I USA er ordningen frivillig i flere områder etter massiv motstand, og staten
New Mexico sier NEI
• I Nederland og Storbritannia og er ordningen frivillig, i Frankrike sier flere
kommuner NEI TAKK
• Det norske folk er verken spurt eller blitt godt nok informert
Nettleverandørene har ikke juridisk grunnlag for å stenge strømmen dersom man ikke vil ha ny
strømmåler. Hvis du ikke ønsker smartmåler, eller det allerede har blitt installert i din bolig: se
www.stoppsmartmaalerne.no for mer info.

Fire grunner til å nekte smartmåler:
Privatliv
Smartmåleren samler og lagrer detaljert informasjon om deg og din familie. Opplysninger om
du er hjemme eller på ferie, sover eller er våken. På sikt vil tilleggstjenester avsløre om du ser
på TV, hvilke kanaler du ser på, om du støvsuger eller bruker tørketrommel.
Personopplysninger har blitt en handelsvare. Hvem får dine?
Strømpriser
Smartmåleren åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du trenger den mest, om morgenen og
ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å knytte oss til EUs kraftmarked som vil gi oss samme
høye strømpriser som i Europa. En av fordelene med å bo i Norge er at ren vannkraft har stått for
hoveddelen av vår kraftforsyning. Er det vi eller nettselskapene som eier strømmen i landet vårt?
Helse
Målerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. Selv ved meget lave nivåer
viser forskning at denne formen for stråling kan gi skader på alt liv. Smartmålerne sender 24/7/365 og
kan IKKE slås av. Vil vi risikere helsa vår for en strømmåler? Flere mennesker har erfart hodepine,
trøtthet/søvnløshet, smerter i kroppen i etterkant av installering. Noen har måttet flytte hjemmefra.
Hvorfor skal vi ikke ta disse historiene på alvor?
Sikkerhet og sårbarhet
Det mangler ikke på advarsler fra ekspertene. I teorien vil strømnettet i Norge kunne skrus
av med et tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på natta for å holde
strømregningen nede.

Det er en menneskerett å bestemme selv i eget hjem
www.stoppsmartmaalerne.no
– fordi det er smart å si NEI TAKK!

