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Påklage av henleggelse i sak 14975950 38992/19-204 til overordnet
politimyndighet
Norges Miljøvernforbund (NMF) påklager med dette henleggelsen i sak 14975950 38992/19-204 til
overordnet politimyndighet.

1. Henleggelsen ble mottatt pr post den 24.12.2019. Det har i tidsrommet etter denne dato vært flere
offentlige helligdager, samt ferieavvikling. I tillegg har Miljøvernforbundet hatt stor pågang av saker
og det har ikke vært mulig for Miljøvernforbundets saksbehandlere å gjennomgå denne saken
tilstrekkelig før nå.
2. Anmeldelsen dreier ser i hovedsak om trusler om et forestående lovbrudd. Truslene er både reelle,
dokumentert og et folkehelseproblem. Miljøvernforbundet viser til Straffeloven §263 Trusler, samt
Lov om politiet (politiloven) §§1 og 2 for politiets ansvar, mål, og oppgaver.
3. Feil lovanvendelse av Straffeprosesslovens §224. Henleggelsen begrunnes "...da det antas å ikke
være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven par.
224, 1.ledd." Politiet har altså ikke tatt seg bryderiet med å undersøke om det i det hele tatt foreligger
straffbare forhold. Politiet har nå mottatt ca 30 anmeldelser der ca. 20 personer møtte opp på
politihuset i Tønsberg (jf. artikkel i Tønsbergs Blad 23.11.2019) for å anmelde Skagerrak Energi for
trusler mot sin person og bopel, og politiet har ikke engang tatt seg bryderiet med å gjøre
undersøkelser før sakene henlegges. Dette er klart i strid med formålet i Politilovens §§ 1 og 2.
4. Stenging av strøm, slik Skagen Energi truer med ved at anmelderen ikke å aksepterer installasjon av
helseskadelig Automatisk Måle- og Styringssystem (AMS) i bopelen er å anse som lovvbrudd i strid
med energilovens § 3-3, samt Forbrukerkjøpsloven §48, a og b.
5. AMS-måleren er dokumentert å gi ubehag og helseplager for en signifikant del av befolkningen og
Skagen Energi har ingen lovhjemlet rett til å stenge strømmen basert på akseptnekt for installasjon hos
strømkunden. Eksisterende måleapparat som er installert og har vært i bruk gjennom flere tiår gir
nettselskapet tilstrekkelig forbruksdata til å beregne faktureringsbeløp, slik at det å nekte utskifting av
eksisterende strømmåler og installasjon av ny helseskadelig AMS-måler ikke er til hinder for hverken
korrekt måleravlesning eller innhenting av fakturagrunnlag hos kunden.
6. Å stenge stømmen hos strømkunder utgjør en potensiell trussel mot liv og helse. Dette spesielt for
eldre og svakere grupper, ikke minst gitt årstiden og risikoen for lengre kuldeperioder. Ofte vil det
være mennesker med allerede nedsatt helse som også har økt sensitivitet for elektromgagnetsisk

stråling fra AMS-målerne. Ved en lovstridig stenging av strømmen vil disse gruppene kunne få en
betydelig belastning med fare for liv og helse. Samtidig vil deres sikkerhet kunne bli satt ytterligere i
fare ved at de ikke får strøm til å lade telefon og kan derfor kunne bli avskåret fra søke hjelp ved
kritiske situasjoner.

Kutting av strøm er klart lovbrudd
Nettselskapet har ikke anledning til å kutte strømmen så lenge du har betalt strøm og nettleie, og dette er det
flere jurister som støtter oss i. Truer de med å kutte strømmen fordi du ikke vil ha AMS med aktiv
kommunikasjonsdel, så bryter de med:
Leveringsplikten, § 3-3 i Energiloven:
«Den som gis områdekonsesjon etter § 3-2 skal levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det
geografiske området konsesjonen gjelder for.»
https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/§3-3
Og:
Forbrukerkjøpsloven §48a:
«§48 – Stenging på grunn av forbrukerens kontraktsbrudd ved avtaler om overføring av elektrisk
energi.
Nettselskapet kan avbryte (stenge) overføringen av elektrisk energi dersom det foreligger vesentlig
kontraktsbrudd fra forbrukerens side i en avtale som nevnt i §2 første ledd bokstav d. Stengning kan
likevel ikke skje hvis
a. Det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade
b. Forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengningen, som ikke er åpenbart grunnløse.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34/KAPITTEL_9#§48a

Å fremsette trusler er straffbart
Straffeloven
§ 263. Trusler
Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er
egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§263

Politiets oppgaver, ansvar og plikter
Lov om politiet (politiloven)
§ 1.Ansvar og mål
Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politiog lensmannsetaten.
Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets
samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for
øvrig.
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53/§1
§ 2.Politiets oppgaver
Politiet skal
1 beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde den
offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter verne mot alt som
truer den alminnelige tryggheten i samfunnet
2 forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet
3 avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold i samsvar med regler gitt i
eller i medhold av lov
4 yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene
tilsier at bistand er påkrevet og naturlig
5 på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når
dette følger av lov eller sedvane
6 samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets
virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette
7 utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane, herunder oppgaver som i
lov er lagt til den alminnelige namsmannen.
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53/§2

Politiets plikt til å etterforske og forebygge lovbrudd
Straffeprosessloven
§ 224. (første ledd) Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter
er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.
https://lovdata.no/lov/1981-05-22-25/§224
Gitte lovbrudd er både dokumentert og sannsynliggjort. Politiet plikter derfor i hht.
Straffeprosessloven §224, 1. ledd å etterforske saken(e). Dette vil derfor være gjeldende både for denne
anmeldelsen, samt også for de ca 30 øvrige anmeldelsene politiet i Tønsberg mottok samme dag.
Referanser:
Tønsbergs Blad - 22.10.2019
Varsler stenging av strømmen hos kunder uten ny måler: – Vi har prøvd alt
Skagerak Nett sender i disse dager ut varsel om stenging av strømmen til kunder som ikke har fått
montert ny AMS-måler.
https://www.tb.no/strom/skagerak-energi/nyheter/varsler-stenging-av-strommen-hos-kunder-uten-ny-maler-vi-har-provd-alt/s/5-36-838796

Tønsbergs Blad - 23.11.2019
Her er strømmåler-motstanderne hos politiet: – Anmelder Skagerak Nett for trusler
Det var en intens stemning og trangt om plassen i politiets venterom da en gruppe på rundt 20
personer møtte opp for å anmelde Skagerak Nett.
https://www.tb.no/skagerak-nett/strommalere/nyheter/her-er-strommaler-motstanderne-hos-politiet-anmelder-skagerak-nett-for-trusler/s/5-76-1181416

I tillegg kommer flere bilder, utklipp og dokumenter som er vedlagt denne klagen elektronisk (email).
Det kreves at Sør-Øst politidistrikt videresender denne klagen til overordnet politimyndighet.
Norges Miljøvernforbund ber om å få tilsendt en elektronisk kopi av hele oversendelsen som Sør-Øst
politidistrikt sender til overordnet politimyndighet til Miljøvernforbundets saksbehandlere på følgene
emailadresser; odd-erik@nmf.no og arnfinn@nmf.no
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