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Vedr. Installasjon av smarte målere

En detalj ved dette brevet er at jeg herved søker om fritak fra installasjoner av smarte målere i hjem 

og i fritidsbolig.

Vedlagt følger i den anledning:

a) legeattest fra min fastlege, spesialist i arbeidsmedisin (som miljømedisin sorterer under), som i 

korthet skriver at han er ute av stand til å vurdere min helse og mitt behov på dette punktet. Han har

da heller ikke foretatt noen form for undersøkelse, eller satt seg inn i faglitteraturen, meg bekjent.

b) legeattest fra en annen lege, spesialist i allmennmedisin, som ser seg godt i stand til det samme, 

og som er vel kjent med faglitteraturen. Hans uttalelse fraråder installasjon både utfra generelle og 

spesielle punkter.

Hvorfor jeg henvender meg til dere

Brevet går til dere alle fire fordi dere bør snakke sammen, på høyt nivå, bl.a. om den økonomiske 

og moralske ansvarsdelingen: 

Swiss Re og Lloyds tar nå ikke lenger forsikringsansvar for følgeskader.fra mikrobølge-eksponering

og oppfatter den finansielle risikoen framover på dette området som «svært dramatisk» og 

«faretruende» såvel for aktører innen trådløsmarkedet som for forsikringsbransjen. Deres finansielle

vurderinger er nær knyttet til forskningsfunnene om helsevirkninger, rettssakene, og nye politiske 

vedtak for å begrense eksponering.

http://www.einarflydal.com/
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Jeg har i mitt arbeid i Telenor ASA og ved NTNU blitt fortrolig med miljø-, velferds- og 

forretningsstrategiske sider ved «smarte målere» og Tingenes Internett, og jeg har jobbet med 

utforming av ISO-standard NO-ISO 26000 SR om organisasjoners samfunnsansvar. Som pensjonist

har jeg nå i fire år gravd i forskningresultater verden over om helsevirkninger av mikrobølget 

stråling av det slaget man har fra smarte målere:

Det vitenskapelige belegget for at alvorlige, og til dels arvelige, skader kan tilbakeføres til selv 

relativt svake elektromagnetiske felt i mikrobølgeområdet fra tekniske installasjoner, er 

overveldende. Det er foreligger nå mer enn 22.000 fagfellevurderte forskningsartikler om EMF og 

helse fra de fremste naturvitenskapelige miljøer kloden rundt, og en meget stor andel av disse, et 

sted i alle fall godt over 25%, påviser negative helsevirkninger, til dels av meget alvorlig art, som 

følge av langvarig, hyppig eller vedvarende eksponering, selv langt under dagens grenseverdier. 

Disse forskningsrapportene har siden 1970-tallet i stigende grad vært i stand til å redegjøre i stor 

detalj for de fysiske og biologiske mekanismene som er skadeproduserende. Og de demonstrerer til 

fulle hvordan dagens strålevernforskrifter og -grenser, som jo kun er formet for å beskytte mot 

akutte oppvarmingsskader og eksplisitt tar forbehold om andre skadeårsaker, er formet på irrelevant

vitenskapelig grunnlag for å regulere denne typen stråling, og må betraktes som fullstendig 

irrelevante som helsevern for annet enn yrkesutøvere i ekstreme miljøer. 

I den anledning kan det f.eks. passe å vise til cellemedisineren Martin L. Pall som i disse dager 

holder foredrag i Stockholm om dette, eller til den tyske biologen og fysikeren Ulrich Warnke, som 

i tillegg til stor vitenskapelig produksjon også har en stor mer populærfaglig produksjon der han 

demonstrerer langsiktige og alvorlige skader på biologisk materiale fra miljøgifter generelt, og viser

hvordan elektromagnetiske felt fra menneskeskapt mikrobølget, pulset stråling nå synes å være den 

miljøgiften som har gjort multisystemlidelser og kreft til vår fremste sykdommer, i tillegg til å gjøre

skader på insekt-, plante-, dyre- og fugleliv.

Hafslund Nett har i epost opplyst meg at Hafslund Netts målere sender avlesninger via radiosignal i 

868-875,6 MHz båndet, og at at sendeeffekten vil være maksimalt 0,07 W/m2, dvs. 70.000 µW/m2 

og langt under dagens grenseverdier (10.000.000 µW/m2). 

Denne opplysningen forteller meg at Hafslund Nett nettopp skal bruke mikrobølget, pulset stråling, 

og med sende-effekter som er 70 ganger høyere enn det nivå som Europaparlamentet og en rekke 

forskergrupper gjentatte ganger har anmodet at man må komme seg ned til som et hastetiltak, for 

deretter å komme enda betydelig lenger ned.

--

Jeg skal ikke trette dere med lange henvisninger og sitater, kun dette ene fra fysikeren H-P Neitzke, 

ECOLOG-Institut, et institutt som bl.a. foretar gjennomganger av forskningsstatus innen 

elektromagnetiske felt og helsevirkninger:

Med dagens og den snart tilgjengelige teknologi vil det ikke være mulig å virkeliggjøre 

visjonene om «alltid, overalt tilstedeværende kommunikasjon og databehandling» på noen 

måte som er forenlig med menneskelig helse.

(Fra Neitzke, H-P (2012): Einfluss schwacher Magnetfelder auf biologische Systeme: Biophysikalische und 

biochemische Wirkungsmechanismen, EMF-Monitor 4/12: 1-5.)

Visjonen om Tingenes Internett, som AMS (automatiske målessystemer) inngår i, er nettopp denne 

visjonen.

Ingen som tar den foreliggende forskningen alvorlig, vil med rimelighet forsøke å argumentere med

at ulempene oppveies med de mange fordelene som «smarte målere» gir. Jeg befattet meg som 

nevnt med forretnings-, strategi- og miljøtenkningen bak «smarte målere» i Telenor og ved NTNU, 

og har gjort litt informasjonssøk om resultatene der «smarte målere» er innført. Ingenting tyder på 
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at der er noen samfunnsnytte eller miljøgevinst av betydning å hente ut, men snarere motsatt, samt 

at man slipper løs sterke monopoliseringskrefter i formidlingsskiktet. (Jeg har i foredrag og artikler 

ved flere anledninger argumentert for at dette følger av det overordnede teknologiske konseptet og 

forretningsstrategien knyttet til det.) Det fins derfor etter mitt syn ingen holdbare argumenter som 

kan brukes til å argumentere for at de helsemessige ulempene kan oppveies av samfunnsmessige 

gevinster. 

Dere må på denne bakgrunn regne med at en betydelig kostnadsside vil dukke opp i andre 

sektorregnskaper, hva enten i arbeidslivets sykefraværskostnader, i helsevesenets utgifter, eller i 

minket skatteinngang. Dere har således også et stort juridisk ansvar samt et samfunnsansvar, som 

gjelder også hvis man ikke treffer føre-var-tiltak, men medvirker passivt. Dette er nedfelt juridisk i 

Gr.l. §112, og moralsk som del av organisasjoners samfunnsansvar bl.a. i NS-ISO 26000:2010 

Veiledning om samfunnsansvar (bl.a. s 13 om å bli medskyldig), Standard Norge 2010. 

--

Jeg stiller gjerne i møte med dere for å redegjøre nærmere for detaljer, evt for å underbygge 

påstandene om hvor tydelig og massiv forskningen om de skadelige helsevirkningene er fra EMF i 

det frekvensområdet og med de karakteristikker som HafslundNett benytter til sine «smarte 

målere».

Jeg ber om bekreftelse på at dette brevet er mottatt.

Med vennlig hilsen

___(sign.)__________________________

Einar Flydal

Vedlegg:

Legeattester

NB. Denne versjonen er anonymisert for å fjerne mine personopplysninger og legenes identitet. 

Noen små feil i brevet – uten betydning for brevets poenger – er også rettet.








