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Les teksten Ting du bør kjenne til om fritak fra AMS, sist i denne oppskriften.

Du kan hoppe av prosessen når du selv ønsker.

Hvordan går du fram?

Du følger beskrivelsen nedenfor trinn for trinn. Men husk:

NB! Du ringer ikke til Advokat Schjødt AS for å be om råd. Vil du ha personlig hjelp fra disse eller 
andre advokater, må du betale for det. Kjører du deg helt fast, spør du heller venner eller familie.

Sjekk påstandene nedenfor i tur og orden, så finner du ut hva du skal gjøre:

 1. "Jeg har fått skriftlig eller muntlig beskjed fra legekontoret at de ikke vil skrive ut attester til
bruk for fritakssøknader for AMS/smartmålere." 
Dersom dette stemmer, går du rett til FRITAKSSØKNAD UTEN ATTEST nedenfor, 
uansett om du fikk en begrunnelse eller ikke.

 2. "Jeg har fått avslag fra nettselskapet på min søknad om fritak fra AMS." 
Dersom dette stemmer, går du rett til KLAGE TIL NVE OVER AT DU HAR FÅTT 
AVSLAG nedenfor, uansett om du fikk en begrunnelse eller ikke.

FRITAKSSØKNAD UTEN ATTEST

Dette punktet gjelder for deg som kommer fra pkt. A ovenfor, altså dersom du har fått skriftlig eller 
muntlig beskjed fra legekontoret at de ikke vil skrive ut attest.

1. For å se et ferdig resultat, åpner du denne fila: EKSEMPEL-SØKNAD OM FRITAK 
UTEN ATTEST v.1.0.PDF. 
Nå ser du et eksempel på en ferdig utfylt fritakssøknad for de tilfeller der lege har avvist å gi
legeattest. Her er det markert med gult alle steder der du etterpå skal fylle inn tekst selv i 
malen. 

2. Du åpner denne fila: MAL-SØKNAD OM FRITAK UTEN ATTEST v.1.0.doc. 
Nå ser du fila du skal fylle inn din tekst i. 
Start med å lagre fila på din egen PC med ditt navn og dato først:
<NAVNET DITT><DATO>SØKNAD OM FRITAK U ATTEST.doc.

3. Mens du fyller inn i malen, fjerner du samtidig slik tekst: 
/BESKJEDER OM HVA DU SKAL GJØRE:/
<FELT DER DU SKAL FYLLE INN TEKST>
 Teksten skal ellers beholdes akkurat slik den er. Du skal ikke føye til annen tekst enn den du 
blir bedt om.

4. Søknaden er ferdig.
Du sender inn søknaden til nettselskapets kundetjeneste - sammen med vedlegget dersom du
har fått legeuttalelse. Send det som epost eller i posten til til adressene som står først i 
klagebrevet.

5. Advokat Schjødt AS ønsker å samle slike søknader som bevismateriale. Jeg samler opp for å
spare kostnader. Send kopi til denne adressen: einarsAMSklagearkiv@gmail.com. 

https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/EKSEMPEL-S%C3%98KNAD-OM-FRITAK-UTEN-ATTEST-v.1.0.pdf
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/EKSEMPEL-S%C3%98KNAD-OM-FRITAK-UTEN-ATTEST-v.1.0.pdf
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/MAL-S%C3%98KNAD-OM-FRITAK-UTEN-ATTEST-v.1.0.doc


Hva skjer når du får svar på søknad om fritak?

Dersom du får innvilget fritak, er saken din avsluttet fordi du er i mål. 

Dersom du får avslag, går du videre til punktet nedenfor.

KLAGE TIL NVE OVER AT DU HAR FÅTT AVSLAG

Dette punktet gjelder for deg som kommer fra pkt. B ovenfor, altså har fått avslag fra nettselskapet 
på søknad om fritak fra AMS:

 1. Du bør klage innen 14 dager etter at du har fått avslaget fra nettselskapet. Har du oversittet
fristen, så klag likevel.

 2. Du henter og åpner denne fila her: EKSEMPEL - KLAGE TIL NVE v.1.0.pdf. 
Nå ser du et eksempel på en ferdig utfylt klage til NVE. Her er det markert med gult alle 
steder der du skal fylle inn tekst i malen. Det er mye som skal fylles inn på første side, men 
ellers er det svært lite. All annen tekst skal beholdes akkurat slik den er. Du skal ikke føye til
annen tekst enn den du blir bedt om.

 3. Du åpner denne fila her: MAL - KLAGE TIL NVE v1.0.doc. 
Nå ser du fila du skal fylle inn din tekst i. 
Start med å lagre den på din egen PC med et nytt navn, 
f.eks.: <NAVNET DITT><DATO>KLAGE TIL NVE.doc.

 4. Mens du fyller inn i malen, fjerner du samtidig slik tekst: 
/BESKJEDER OM HVA DU SKAL GJØRE:/
<FELT DER DU SKAL FYLLE INN TEKST>
 Teksten skal ellers beholdes akkurat slik den er. Du skal ikke føye til annen tekst enn den du 
blir bedt om.

 5. Du sender inn klagen til NVE - sammen med vedleggene. Husk at fila VEDLEGG TIL 
KLAGE til NVE - Bilagene 3-5.pdf skal sendes med, sammen med bilagene 1, 2 og 
eventuelt 2B. Send klagen som epost eller utskrifter i posten til adressen som står først i 
klagebrevet. 

 6. Advokat Schjødt AS ønsker å samle slike klager som bevismateriale. Jeg samler dem opp for
å spare kostnader. Send derfor kopi av klagen med vedlegg til denne adressen: 
einarsAMSklagearkiv@gmail.com. 

Hva skjer når du får svar fra NVE?

 1 Når du får svar, sender du kopi av svaret til einarsAMSklagearkiv@gmail.com.

 2 Neste trekk avhenger av svaret du får fra NVE:

 2.1 Dersom du har fått medhold på din klage til NVE, sender du kopi til nettselskapet, og
sammen med ny søknad om fritak.

 2.2 Dersom du ikke får medhold på din klage, vil du få en ny mal fra meg som advokater 
hos Advokat Schjødt AS har utarbeidet. Den bør du bruke for å anke klagen til Olje- og 
Energidepartementet. Også dette vil være kostnadsfritt.

 3 Hva som skjer når OED har behandlet eventuell anke, avhenger av hva utfallet av klagen 
blir. Mer kan ikke sies om dette per dato.

https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/VEDLEGG-TIL-KLAGE-til-NVE-Bilagene-3-5.pdf
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/VEDLEGG-TIL-KLAGE-til-NVE-Bilagene-3-5.pdf
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/MAL-KLAGE-TIL-NVE-v1.0.doc
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/02/EKSEMPEL-KLAGE-TIL-NVE-v.1.0.pdf


Ting du bør kjenne til om fritak fra AMS

Det er protester mot AMS/smartmålere kloden rundt i de land der de plasseres ut. Protestene dreier 
seg dels om mikrobølgers skadevirkninger på helsa, dels om personvern, dels om 
samfunnssikkerhet, dels om tariffer og en del tilfeller av åpenbare feil med avregninger som kan 
skyldes elektriske forstyrrelser, dels om energipolitikk. 

Det er grupper som argumenterer for at man skal nekte enhver utskiftning av måler. 

Regelverket rundt målerne, fritak, avlesningsgebyrer etc. kan komme til å endre seg framover, ikke 
minst dersom det blir utfordret juridisk gjennom klager og/eller andre rettslige prosesser. Slike 
prosesser pågår i en lang rekke land. Det er grunn til å tro at slike saker også vil komme opp i 
Norge. Å klage dersom man ikke får fritak, er et bidrag til at dette skjer.

I prinsippet er alle fritakene som gis, midlertidige, og så skal ordningen med fritak evalueres 
seinere. Men enkelte nettselskap har gitt beskjed om at fritakene i deres område vil bli permanente. 
Det er grunn til å tro at andre nettselskap vil komme etter. 

Nettselskapene beregner et ekstragebyr per år på mellom 0 og 2 500 NOK for å lese av målere som 
har fått fjernet kommunikasjonsfunksjonen. Det er strid om dette gebyret, og tida vil vise om det vil
bli opprettholdt. Du kan f.eks. betale med skriftlig forbehold om at du vil kreve det refundert når det
blir juridisk gjennomslag for det.

Vær også klar over at dersom du allerede har fått installert AMS-måleren, kan nettselskapet komme 
til å forlange et gebyr for å fjerne kommunikasjonsmodulen. Også dette kan du velge å bestride, 
eller betale med skriftlig forbehold om at du vil kreve det refundert når det blir juridisk gjennomslag
for det.

Einar Flydal, 5.2.2019


