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Høy temperatur om smartmålere i Haugesund
Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 25.01.2019.

Onsdag 16. januar var det folkemøte i
Haugesund om smartmålere (AMS).
Arrangør var STOPP smartmålerne!
Lokalet, som rommet 150, var fylt til
trengsel. De som kom sist, måtte stå ved
døra.
Undertegnede var foredragsholder. Min
presentasjon finner du her på bloggen
under FOREDRAG OM
HELSEVIRKNINGER AV IKT.
Etter foredraget slapp folk til med
kommentarer og spørsmål til Haugaland
Kraft, det lokale nettselskapet. Det ble
etterhvert en høy temperatur når folk
fortalte om hvordan de både følte seg trakassert og hadde fått helseplager.
En hadde blitt sterkt el-overfølsom etter installasjon av den nye måleren. En annen hadde fått
tinnitus. Etter lang tids tautrekking hadde han fått demontert senderdelen, og var nå på bedringens
vei. En familie hadde et lite barn med immunsvikt og opplevde å få trusler fra kraftselskapet om
stengning av strømmen. Haugaland Kraft benektet at de hadde sendt slike trusler og bekreftet at
”ingen ville få kuttet strømmen”. Symptomene er godt kjent fra forskningen som symptomer på
mikrobølgesyke (bloggpost 08.01.2019). Mange ble hissige. Nettselskapet la i hovedsak skylda på
NVE, men faktum er at teknologien er det selskapene som har valgt, ikke NVE.
Møtearrangøren avsluttet med å lese høyt et åpent brev til kraftselskapet, som mange underskrev i
køen ut fra lokalet. Brevet lyder slik:
”Vi, kunder i Haugaland Kraft, vil med dette skrivet henstille til HK om at de tar våre
bekymringer angående den pågående installeringen av såkalte Smartmålere (AMS) på alvor.
Både prosessen og teknologien gir grunn til bekymring. Prosessen har vært teknokratisk
styrt og udemokratisk. Informasjonen fra HK har ikke vært objektiv, men markedsføring av
et produkt.
Den har f.eks. ikke omfattet noen betenkninger mht. personvern og helse. Det første er vel
kjent og utredet av Datatilsynet. Det andre – helseproblemer ved EMS – er dokumentert i
fagfellevurdert og uavhengig forskning gjennom flere år.
En oppsummering finnes i det anerkjente tidsskriftet Lancet, desember 2018: Planetary
electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. For flere referanser, se
einarflydal.com og stoppsmartmaalerne.no.
Vi henstiller til HK om å sette seg inn i grunnlaget for disse bekymringene. Videre ber vi om
at de i sin praksis viser stor romslighet for å gi fritak for installering av AMS, samt
avinstallering for alle dem som opplever ubehag med den nye måleren. For noen er livet
snudd opp-ned og de kan ikke lenger sove og oppholde seg i sitt eget hjem. Symptomene har
kommet som lyn fra klar himmel idet de fikk den nye AMS-måleren i hus.
At deres bitre erfaringer viftes vekk som «hysteri», er både kunnskapsløst og umenneskelig.
Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som (foreløpig) ikke rammer deg selv.”
Einar Flydal, den 25. januar 2019

