Hjemme hos Tore og Ragnhild Næss på Nøtterøy sier de plent nei til smart
strømmåler. Nå har nettselskapet sendt gebyr på 2.370 kroner.

Etter at det ble bestemt at alle norske strømkunder skal installere smarte
målere, har debatten florert. Mange har vist sin skepsis til innføringen av
slike målere, og fare for stråling og brudd personvernet har vært blant de
sterkeste motargumentene.
Tore Næss fra Nøtterøy er en av smartmålernes mest profilerte
motstandere. Han har nektet Skagerak Nett å installere målere i huset
sitt, og startet lokallag av Stopp smartmålerne.
LES OGSÅ

Ragnhild (39) og Tore (41) gjør opprør mot nye strømmålere: – Vi må
kunne si nei til dette

– Bare ljug
– De skriver at alle må ha smartmålere, at det har staten bestemt. Det er
bare ljug, sier Næss.

Han forteller at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt
nettleverandører å installere målere, men at han som privatperson ikke er
pålagt noe som helst.
Næss hevder at smartmålere fører til flere branner, usikker
strømleveranse og stråling. Han er også svært skeptisk til
nettleverandørenes angivelige evne til å overvåke og loggføre
strømbruk i en husstand.
– Det handler om personvern. De vet når du er hjemme, på ferie, når du
står opp om morgenen, sier Næss.
Fordi han ikke har installert smartmåler har Næss fått et gebyr pålydende
2.370 kroner fra Skagerak Nett.
Kunder som sier nei til automatisk strømmåler, kan få ekstra gebyr

Betaler ikke
I et brev til nettselskapet skriver Tore Næss at han ikke kommer til å betale
det aktuelle gebyret.
Han mener at fordi smartmålere innehar funksjoner til å innhente
personopplysninger, er installasjonen i strid med leieavtalen, Grunnloven og
menneskerettighetserklæringen.
– Ettersom dette produktet er i sterk konflikt med standard
nettleieavtale, Norges grunnlov osv. vil det heller ikke være anledning
til å sanksjonere sluttbruker med ekstra gebyr for ev. merarbeid dette
måtte påføre nettselskapet, står det i brevet.
KONTROVERSIELL: De fleste husstander har fått installert smart
strømmåler.
LES OGSÅ: Raser mot de nye strømmålerne: – Bare vent, så skal du se hva
som kommer til å skje

– Går gjerne rettens vei
Han syns også det er dumt at nettselskapet heller ikke tar hensyn til de som
ikke tåler den angivelige strålingen smartmålere har.
– De som er strålesyke, og har legeattest på det, må også betale. For et
samfunn vi lever i!
Næss forteller at han ikke er alene om å være i konflikt med
nettleverandøren sin. Han er styremedlem i organisasjonen Stopp

smartmålerne, som har medlemmer fra hele landet. På spørsmål om
han er villig til å ta konflikten til retten er han ikke i tvil.
– Selvfølgelig. Vi har kontakt med flere advokater som synes dette er helt
hårreisende.

Nettselskapet: – Pliktig å installere smartmåler
– Skagerak Nett er pliktig til å installere AMS-målere hos alle kunder. I
Avregningsforskriften (Forskrift om måling, avregning, fakturering av
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv) §4-1
står det at «Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.»,
skriver kommunikasjonsrådgiver Kjell Løyland i Skagerak Nett.
Han påpeker at når det gjelder selve målerne tilfredstiller de alle krav som
stilles til denne typen utstyr.
– Det er ikke grunnlag for å tro at disse er mer brannfarlige enn de gamle
målerne. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er fagmyndighet
innenfor stråling og de sier at strålingen er så liten at den ikke utgjør noen
helsefare.
Når det gjelder beskyldningene til Næss om at kundene blir overvåket,
svarer han:
– Vi overvåker ikke kundene med de nye målerne. Målerne overfører
bare målerstanden til Skagerak Nett for hver time. Dette tallet er ikke
egnet til å si så mye mer enn hvor mye strøm kunden har brukt.

1000 har fått fritak
Skagerak Nett opplyser på nettsidene sine at rundt 1000 abonnenter har
fått fritak for installasjon av smartmåler etter søknad med helseattest.
De får i disse dager en ekstraregning på 2.370 kroner i året.
– Påslaget som kunder med fritak fra AMS-måler har fått på nettleien
skal dekke de merkostnadene Skagerak Nett har for å behandle
måleravlesningen manuelt, sier Løyland.

Sterkt engasjement
Tore Næss og ektefellen Ragnhild er begge svært engasjerte i saken mot
smartmålere. Da Tønsbergs Blad møtte paret i mars i fjor, jobbet de med å
opprette en lokal avdeling av Stopp smartmålerne i Vestfold.

Det ser ikke ut som 2019 heller blir et stille år.
– Vi skal på en demonstrasjon foran Stortinget 30. mars. Mange er
engasjert, sier Næss.
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