Oversikt over rettelser til bokversjonen av "Smartmålerne,
jussen og helsa" gjort i versjon 2.01
Denne teksten ble lagt ut på https://einarflydal.com/nedlastinger/ den 8.10.2018.
Boka "Smartmålerne, jussen og helsa" kom ut på Z-forlag sommeren 2018. Boka kunne lastes fritt
ned fra 4. juli på http://einarflydal.com. Den inneholder en jurdisk utredning om enkelte sentrale
spørsmål knyttet til AMS/smartmålere, og et vedlegg med omtale av "sakens faktum".
Det juridiske innholdet er oppsummert blant annet i bloggposten Juristutredningen: Hva fant de?
Hva finner du? Og hva er neste trinn? den 07.08.2018.
Vedlegget om AMS og helserisiko, grenseverdier m.m. ble skrevet av undertegnede. Det ble meget
omfattende og ble til på rekordtid med 1. juli som frist. I løpet av sommeren ble det rettet, og en
rettet versjon 2.01 av hele boka ble lagt ut til gratis til nedlasting. I den juridiske delen er det ikke
gjort rettelser annet enn en skrivefeil. I vedlegget er det derimot rettet en del skrivefeil, gjort en del
presiseringer og omformuleringer for å unngå feiltolkninger, enkelte referanser som manglet i
fotnoter er tatt inn, og det er lagt til nummererte overskrifter for enkelte underkapitler. Et par av
endringene er faglig vesentlige, men ingen av endringene er vesentlige for konklusjoner og
vurderinger. Sidenumrene følger teksten som før.
Nedenfor er listeført de endringene som er de mest vesentlige for leseren, slik at man f.eks. kan slå
opp i eller skrive ut de deler av bokas versjon 2.01 man ønsker å rette i sin bokversjon.
1. Endring av innholdsfortegnelsen (s. 3-4): Nummererte underkapitler i Kapittel 2 gjør det
lettere å orientere seg i vedleggets tema. En egen side med ny innholdsfortegnelse finner du
sist i dette dokumentet. Den kan være nyttig å skrive ut og legge inn i boka.
2. Pkt. 3.2, like over Figur 16: Referanse i teksten til figur 15 er rettet til "figur 16".
3. I siste setning før Figur 17: Rettet fra "...2,2 - 4,4 millioner ganger ."
til
"Vi ser at beregnet eksponering ved den nærmeste hodeputa er 76 - 150 ganger svakere enn
Statens stråleverns ICNIRP-baserte grenser, men 222 000 - 4,4 millioner ganger sterkere
enn EUROPAEMs biologi- og erfaringsbaserte anbefalinger for normalbefolkningen."
Samme tall gjentas i 2. avsnitt under Figur 18, som derfor skal lyde slik:
"Vi ser at beregnet eksponering i korridoren er 27 -61 ganger svakere enn Statens
stråleverns ICNIRP-baserte grenser, men 22 200 - 435 000 ganger sterkere enn
EUROPAEMs biologi- og erfaringsbaserte anbefalinger for normalbefolkningen."
4. Figur 17 s. 66 og Figur 19 s. 68: enkelte tall og en benevnelse er rettet fra (W/m2) til (µW/m2).
Dette er en faglig feil i boka, men uten konsekvenser for vurderingene av om AMS-målerne
gir økt helserisiko.
5. En medisinsk detalj knyttet til hva som klassifiseres som ondartet vs. ikke ondartet, men
likefullt mulig livstruende svulst er gjort i pkt 4.2.3 s. 93, og rettet til: "Ekspertpanelet fant
blant annet at dataene i studien viser klar evidens for kreftfremkallende virkning fra
mobilstråling når det gjelder en type svulst i hjertet (schwannom=nervesvulst, i hjernen
knyttet til mobilbruk), og de fant også evidens for ondartet hjernekreft (gliom) hos
eksponerte hanner."
6. s. 118: Første avsnitt: rettet fra "skjevdelt" til "ensidig sammensatt". Andre avsnitt: rettet fra
"...det russiske strålevernet anser nåværende grenseverdier er irrelevante..." til "...det
russiske strålevernet anser ICNIRPs nåværende grenseverdier som irrelevante ..."
7. s. 136: det norske Statens stråleverns nettadresse rettet fra nirpa.no til nrpa.no.

8. s. 137: Nye opplysninger om ICNIRPs budsjett tatt inn. Viser fortsatt et særdeles lite
budsjett. Opplysninger om press utøvd for å svekke grenseverdier i Russland tatt inn.
9. s. 163, første avsnitt: opplysninger om høringsprosess for reviderte retningslinjer fra ICNIRP
sommeren 2018 tatt med.
10. s. 166, 2. avsnitt: "10 000 000 pW/m2" endret til "10 000 000 µW/m2".
11. s. 173: opptelling av reguleringer i FNs medlemsstater rettet til:
"En rask opptelling viser at av FNs 193 medlemsstater er det ført opp 72 i oversikten i FHIrapport 2012-3.1 Av disse er det bare 13 land som er ført opp med at de "følger ICNIRP"
eller at myndighetene "anbefaler å følge ICNIRP" – noe som jo er en svært uklar kategori
slik ICNIRPs retningslinjer er formet. De langt fleste landene på lista "følger ICNIRP" et
stykke på vei, mens andre har til dels langt strengere grenseverdier for visse frekvenser eller
spesifikke områder. I Norge er ICNIRPs retningslinjer forskriftsfestet."
En PDF-fil som viser alle endringer som er gjort, er også tilgjengelig. NB! Siden denne fila viser
alle endringer mellom de to versjonene, har den avvikende samme side- og figurnummerering og tar
med en mengde uinteressante detaljer. Jeg regner derfor med at denne bare er interessant for dem
som vil grave seg dypt ned i stoffet.
Du finner denne PDF-fila her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/EFlydalKomplette-rettelser-i-Vedlegg-for-BOK-20180815-2.01.pdf
At denne oversikten over rettelser først kommer nå så lenge etter at boka ble utgitt, skyldes
tidspress og er bare å beklage.
Einar Flydal, den 12. oktober 2018
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