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Vedr.: Forskningsbasert dokumentasjon på helseskader fra trådløs stråling fra AMS-målere – behov 
for revudering av OEDs oppfatninger

Vedlagt følger litteratur som bør kunne være til hjelp for en revurdering av departementets 
påstander om at helseskader fra slik stråling ikke er dokumentert, samt en utskrift av artikkel, 
publisert som bloggpost 28. oktober  2020, der flere referanser er gitt.

I følge de ferskeste opptellinger som er gjort på feltet, foreligger det noen tusen forskningsartikler 
som dokumenterer at slik skade er påregnelig, hvilket utgjør klart det store flertall av artikler på 
området. 

Nå avgjøres selvsagt ikke vitenskapelige sannheter av flertall, men det viser at departementets 
utsagn i skriv ganske enkelt ikke kan stemme. Departementet anmodes derfor herved om å revidere 
sine utsagn og foreta en vurdering av om helsevirkninger fra trådløs stråling fra AMS-målere kan 
sies å være en «åpenbart grunnløs innsigelse» eller ikke mot installasjon av AMS-målere basert på 
trådløs kommunikasjon. 

Jeg antar at departementet er vel kjent med at dette er en problemstilling som nettselskapene viker 
unna for å få rettslig prøvd. Jeg er på min side vel kjent med at OED og NVE ikke påtar seg ansvar 
for den tekniske løsningen for hvordan nettselskapenes målere kommuniserer, men ettersom OED 
og NVE både har ledet innføringsprosjektet, pålagt installasjoner og medvirket til de tekniske 
løsningsvalgene, er det åpenbart at OED og NVE burde ha interesser i å medvirke til å få dette 
spørsmålet vurdert. 

Jeg vil derfor be om at departementet snarest får spørsmålet vurdert av en uhildet instans, opp mot 
såvel de kilder som DSA bygger sine vurderinger på, som de kilder som er nevnt i vedlagte bok og 
artikkel.

I og med at OED gjøres så tydelig oppmerksom på problemstillingen, formoder jeg at å ikke foreta 
en slik vurdering, må regnes som en tjenesteforsømmelse – sett i lys av forskningsfunnene såvel 
som av de mange rapporter om helseproblemer som foreligger. Dersom slike vurderinger alt er 
foretatt uavhengig av DSA og DSAs grunnlagsdokumenter, ber jeg herved om å få dem oversendt.

Jeg imøteser et svar.

Med hilsen
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