




From: EMF Consult - Odd Magne 
Sent: 25. november 2017 17:07:46 
To: Statens strålevern 
Cc:  
Subject:  EMF Consult | Feil informasjon om utstrålt effekt fra AMS 

 
Til ansvarlig leder for avdeling strÃ¥lebruk 

 

Etter en del henvendelser fra kunder som opplever ubehag etter installasjon av de nye smartmeterne (AMS) 
har vi utfÃ¸rt en del mÃ¥linger pÃ¥ AMS installasjoner, gjennomgÃ¥tt spesifikasjoner og sjekket mot 
fribruksforskriften. 

VÃ¥re funn viser at Statens strÃ¥levern, NVE og nettselskapenes bruk av maks utgangseffekt, nÃ¥r de 
sammenligner utstrÃ¥lt effekt fra AMS-mÃ¥lerne og mobiltelefoner, er feil da disse tallene ikke direkte kan 
sammenlignes. 

Vi ber Statens StrÃ¥levern gjennomgÃ¥ og korrigere informasjonen pÃ¥ deres nettsider, og gi beskjed videre 
til NVE om at de og nettselskapene mÃ¥ gjÃ¸re det samme, ettersom dagens informasjon om utstrÃ¥lt effekt 
fra AMS er feil og villedende. 

Se vedlagt brev for mer detaljer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Odd Magne Hjortland 
 

      EMF Consult 
      Bakkeveien 5C  |  3055 Krokstadelva |  Norway 
      E:  odd.magne@emf-consult.no | M: +47   480 89 394 

                    www.emf-consult.no  |  www.facebook.com/emfconsult/ 

FÃ¸r du velger Ã¥ skrive ut denne e-posten, vennligst tenk pÃ¥ miljÃ¸et!  - Sendt fra kablet nettverk - helt 
uten mikrobÃ¸lger og helserisiko    
 

mailto:odd.magne@emf-consult.no
http://www.emf-consult.no/
http://www.facebook.com/emfconsult/
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EMF Consult 
V/ Odd Magne Hjortland                 Krokstadelva, 25. November 2017 

 

 

Statens strålevern 

Grini næringspark 13 

1361 Østerås 

 

 

 

Feil informasjon fra nettselskapene om utstrålt effekt fra AMS 

Vi ber Statens Strålevern gjennomgå og korrigere informasjonen på deres nettsider, og gi beskjed videre til 

NVE om at de og nettselskapene må gjøre det samme, ettersom dagens informasjon om utstrålt effekt fra 

AMS er feil og villedende:  

Nettselskapene i Norge benytter i all hovedsak tre hovedleverandører av nye AMS-målere. Disse bruker 

noe forskjellige teknologi, alle basert på trådløse løsninger, som holder seg innenfor de norske 

forskriftene for slikt radiokommunikasjonsbasert utstyr. Alle modellene er oppgitt til å sende med maks 

500 mW utgangseffekt for den delen av kommunikasjonen som er underlagt fribruksforskriften. 

Statens strålevern, NVE og nettselskapene bruker maks utgangseffekt når de sammenligner utstrålt 

effekt fra AMS-målerne og mobiltelefoner. De oppgir i brosjyrer, på nettsider og i intervjuer med media 

at strålingen fra AMS er svak i forhold til mobiltelefoni, og at maksimalt utstrålt effekt fra AMS målerne 

er 500 mW mot GSM mobiltelefon på 2.000 mW.  Etter finlesing av hvordan utstrålt effekt er oppgitt i 

fribruksforskriften, ser vi at disse tallene ikke direkte kan sammenlignes, da de er basert på ganske ulike 

utregningsmåter: 

Det finnes to forskjellige målesystemer for å angi utstrålt effekt og disse brukes litt om hverandre i 

standarder og retningslinjer. Begge systemene bruker milliwatt (mW) som måleenhet, men har ulike 

måleprosedyrer for å måle utstrålt effekt. Det ene målesystemet gir verdier som er 1,64 ganger høyere 

enn det andre. Når en skal sammenligne utstrålt effekt fra forskjellige apparater er det viktig å vite 

hvilket målesystem som er brukt. 

For å angi hvilket målesystem som er brukt, brukes betegnelsene e.r.p. (ekvivalent utstrålt effekt) og 

e.i.r.p. (ekvivalent isotropisk utstrålt effekt) i tillegg til måleenheten mW. 

Maks utstrålt effekt fra LTE (4G) og UTMS (3G) mobiltelefoner er 250 mW e.i.r.p., og GSM systemet har 

maks utstrålt effekt på 2.000 mW e.i.r.p.   
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AMS-målerne er oppgitt til å ha maks utstrålt effekt på 500 mW e.r.p (ref. fribruksforskr. §7 (2) og 7.a 

(1)). Konverterer man effekten til e.i.r.p., blir maks utstrålt effekt 820 mW e.i.r.p. 

Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik: 

 Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p. 

 Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p. 

 AMS-måler: 820 mW e.i.r.p. 

 

Dette betyr at en AMS-måler har en maks utstrålt effekt som er mer enn tre ganger sterkere enn UMTS 

og LTE, og noe under halvparten av en GSM-mobiltelefon. 

I dag er det egentlig mer korrekt å sammenligne AMS målerne med 4G telefoner, både fordi 4G/LTE er 

den teknologien som er mest i bruk i mobilkommunikasjon (ifølge NKOM er 95% datatrafikk og 5% 

taletrafikk i mobilnettet). Dessuten er signaleringen/informasjonskodingen i AMS maskenettet antakelig 

mer likt 4G/LTE enn det gamle tidsmultipleks systemet som brukes i GSM systemet (som ble utviklet i 

ca. 1982). 

Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligning være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne 

er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et ganske motsatt bilde 

enn Statens strålevern, NVE og nettselskapene tegner. 

Vi ber derfor, som innledet, om at Statens Strålevern ser nærmere på denne saken og anmoder om at 

dere korrigerer informasjonen på deres egne nettsider og gir beskjed videre til NVE om at de og 

nettselskapene må gjøre det samme.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Odd Magne Hjortland 

Daglig Leder, EMF Consult 

 

Referanser: 

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf 

http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling 

https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/ 

 

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf
http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling
https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Folkehelseavdelingen 

Saksbehandler 
Espen Andresen 
22 24 83 82 

AMS - teknologiutbygging med uventede helseutfordringer - Purring 

Det vises til deres henvendelse til NVE som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
har stått i kopi av. I ny henvendelse til NVE som HOD igjen står i kopi av, ber dere  om 
svar på "hvordan dere og de involverte departementer stiller dere til forslaget som 
fremlegges i brevet." Et av de forslagene er formulert slik.  
 

"NVE bør videre i samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet, og  
deres fagorgan Statens Strålevern, oppdatere kunnskapsstatus og  se 
på hvilke umiddelbare  føre-var- tiltak som kan iverksettes for å redusere 
risikoen for at dette utarter seg til noe større." 

 
Vi ser av EMF Consult AS sine hjemmesider at dere spesialiserer dere i å selge 
løsninger til mennesker som mener de lider av el-overfølsomhet. 
 
Norsk helseforvaltning har i en årrekke tatt mennesker som mener de lider under el-  
overfølsomhet på alvor. Spørsmålet har blitt grundig utredet. Et eget utvalg ble for noen 
år siden satt sammen for å undersøke den forskning som var gjort om temaet. Senere 
års forskningsarbeid og tidligere studier gir samlet sett ikke belegg for å konkludere 
med at  eksponering for svake radiofrekvente felt er årsak til eller medvirkende årsak 
til helseplager. Dette er norske helsemyndigheters offisielle standpunkt i saken.  
 
Dere finner rapporten fra utvalget på følgende adresse:  
https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/    

 

EU-Kommisjonens vitenskaplige komite kom i 2015 frem til tilsvarende resultat. 

 

EMF Consult AS 

v/ Odd Magne Hjortland 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/191-3 

Dato 

15. februar 2018 

 

 

https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/


 

 

Side 2 
 

Når det gjelder det tilknyttede området om smartmålere har Statens strålevern konkludert 

med at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få 

installert en slik hjemme. 

 

Med hilsen 

 

 

Elin Anglevik (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Espen Andresen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Norges vassdrag og energidirektorat 

Olje- og energidepartementet 

Statens strålevern 

 



From: Statens strålevern 
Sent: 14. februar 2018 13:09:38 
To: Tone-Mette Sjømoen 
Cc:  
Subject:  VS: VARSEL: AMS - teknologiutbygging med uventede helseutfordringer 

 
 
 
Fra: EMF Consult - Odd Magne [mailto:odd.magne@emf-consult.no]  
Sendt: 14. februar 2018 11:58 
Til: 'Venjum Arne' <ave@nve.no> 
Kopi: postmottak@hod.dep.no; Statens strÃ¥levern <nrpa@nrpa.no>; postmottak@oed.dep.no; 
nve@nve.no; helse-omsorg@stortinget.no 
Emne: VARSEL: AMS - teknologiutbygging med uventede helseutfordringer 
 
Hei Arne, 
 
Vedlagt e-post ble sendt til dere for en mÃ¥ned siden, men jeg kan ikke se Ã¥ ha mottatt noe svar eller 
bekreftelse pÃ¥ mottak.  
Jeg sender derfor e-posten pÃ¥ nytt og ber om en tilbakemelding pÃ¥ hvordan dere og de involverte 
departementer stiller dere til forslaget som fremlegges i brevet. 
 
PÃ¥ forhÃ¥nd takk for tilbakemelding! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Odd Magne Hjortland 
 

      EMF Consult AS 
      Bakkeveien 5C  |  3055 Krokstadelva |  Norway 
      E:  odd.magne@emf-consult.no | M: +47   480 89 394 

                    www.emf-consult.no  |  www.facebook.com/emfconsult/ 

FÃ¸r du velger Ã¥ skrive ut denne e-posten, vennligst tenk pÃ¥ miljÃ¸et!  - Sendt fra kablet nettverk - helt 
uten mikrobÃ¸lger og helserisiko    
 
Fra: EMF Consult - Odd Magne [mailto:odd.magne@emf-consult.no]  
Sendt: 14 January 2018 17:19 
Til: 'Venjum Arne' <ave@nve.no> 
Kopi: 'postmottak@hod.dep.no' <postmottak@hod.dep.no>; 'nrpa@nrpa.no' <nrpa@nrpa.no>; 
'postmottak@oed.dep.no' <postmottak@oed.dep.no>; 'nve@nve.no' <nve@nve.no> 
Emne: VARSEL: AMS に teknologiutbygging med uventede helseutfordringer 
 
Hei Arne, 
 
Etter mange daglige henvendelser fra kunder det siste halve Ã¥ret som opplever til dels store ubehag 
etter installasjon av de nye smartmeterne (AMS) fÃ¸ler jeg nÃ¥ behov for Ã¥ varsle om potensielle 
helseutfordringer relatert til AMS utbyggingen. 
 

mailto:odd.magne@emf-consult.no
http://www.emf-consult.no/
http://www.facebook.com/emfconsult/
mailto:odd.magne@emf-consult.no
mailto:ave@nve.no
mailto:postmottak@hod.dep.no
mailto:nrpa@nrpa.no
mailto:postmottak@oed.dep.no
mailto:nve@nve.no


Det kan virke som om alle involverte parter, fra nettselskap til myndighetsorgan, fraskriver seg sitt 
ansvar og at personer som opplever ubehag blir stemplet som useriÃ¸se og psykotiske. に I noen tilfeller 
er det nok dessverre personer som innbiller seg at de har problemer, men i de fleste tilfellene jeg har 
vÃ¦rt i kontakt med er det faktisk personer som fÃ¥r reelle problemer og som trenger all den hjelp og 
assistanse de kan fÃ¥ for Ã¥ unngÃ¥ at deres problem eskalerer. 
 
Se vedlagt brev for mer detaljer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Odd Magne Hjortland 
 

      EMF Consult AS 
      Bakkeveien 5C  |  3055 Krokstadelva |  Norway 
      E:  odd.magne@emf-consult.no | M: +47   480 89 394 

                    www.emf-consult.no  |  www.facebook.com/emfconsult/ 

FÃ¸r du velger Ã¥ skrive ut denne e-posten, vennligst tenk pÃ¥ miljÃ¸et!  - Sendt fra kablet nettverk - helt 
uten mikrobÃ¸lger og helserisiko    
 

mailto:odd.magne@emf-consult.no
http://www.emf-consult.no/
http://www.facebook.com/emfconsult/
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EMF Consult AS 
V/ Odd Magne Hjortland                         Krokstadelva, 14. Januar 2018 

 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Middelthuns gate 29, 

0368 Oslo 

Att: Arne Venjum 

 

Kopi sent til Helse og omsorgsdepartementet, Statens Strålevern og Olje- og energidepartement. 

 

AMS – teknologiutbygging med uventede helseutfordringer 

Etter flere henvendelser fra kunder som opplever ubehag etter installasjon av de nye smartmeterne 

(AMS) har EMF Consult utført en del målinger på AMS installasjoner, gjennomgått spesifikasjoner og 

sjekket mot fribruksforskriften. - Våre målinger viser klart og tydelig at smartmeterne holder seg 

innenfor fribruksforskriften. Problemet er at enkelte personer allikevel synes å reagere negativt etter å 

ha fått ny AMS måler installert. Dette gjelder også flere personer som på forhånd ikke hadde noen 

motforestillinger i forhold til elektromagnetisk belastning eller var plaget med el.overfølsomhet. 

Så langt vi har fått opplyst er det pr. i dag noen tusentalls personer som har søkt om fritak, fordi de 

opplever konkret ubehag i forbindelse med innføring av AMS. Sannsynligheten for at det er flere 

personer som påvirkes er stor men disse personene knytter ikke sine helseplager til elektromagnetiske 

felt fra AMS. - Likevel er dette en klar indikasjon på at elektromagnetiske felt, med effekttetthet på 

nivåer langt under Statens Stråleverns anbefalte grenseverdier, kan gi biologiske effekter. 

Hvorfor skjer dette og hva gjør NVE, som ansvarlig for AMS utbyggingen, for å forsikre seg om at AMS 

teknologien er 100% sikker og for å redusere risikoen for at dette utarter seg til noe større? 

Jeg tror ikke det var NVE sin intensjon å bygge ut et komplett nytt landsdekkende sanntids datanettverk 

da dere påla nettselskapene å bytte ut dagens manuelt avleste strømmålere med automatisk avleste 

strømmålere (AMS). I forskriften spesifiserer NVE at AMS skal ha mulighet til å oversende måleverdier 

med inntil 15 minutters oppløsning en gang i døgnet til ELHUB. Dersom AMS måler hadde vært satt opp 

til én slik transmisjon i døgnet hadde mest sannsynlig de helseplagene som rapporteres ikke eksistert. 

Problemet ligger i at nettselskapene, i deres iver etter å finne frem til nye fremtidige digitale 

inntektskilder, har funnet frem til tekniske løsninger som klart bryter med stråleforskriftens ALARA 

prinsipp, og som derav påvirker enkeltpersoner negativt. Det hjelper heller ikke på problemet at nye 

AMS målere ukritisk monteres i nærhet av sove- og oppholdsplass. Flere av de nye AMS løsningene er 

konstruert slik at de helt unødvendig påfører privatpersoner et kontinuerlig pulserende signal 1-2 ganger 
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i sekundet døgnet rundt, året rundt. – Ha også i mente at disse signalene kommer på toppen av andre 

nylig innførte digitale kommunikasjons-systemer som DAB+, LTE/4G, Digitalt bakkenett osv. 

Nå er det heldigvis slik at de som kan dokumentere helseplager kan søke om fritak og at 

kommunikasjonsdelen i AMS fjernes. For de som bor i eneboliger kan kanskje dette være en minnelig 

løsning, men for de som bor i blokker og sameier, hvor det ofte er flere sikringsbokser nær hverandre, 

hjelper det lite om man fjerner kun én sendermodul uten å tenke på en helhetlig løsning som faktisk 

reduserer den elektromagnetiske belastningen for den som har fått innvilget fritak. 

Det finnes tekniske løsninger som allerede eksisterer i dag som kunne ha løst dette på en enkel måte. 

Dette krever at NVE som påleggende myndighet tar ansvar og instruerer nettselskapene til å ta i bruk 

punkt til punkt (P2P) kommunikasjon fra AMS. Ved en P2P løsning bruker man det allerede velutbygde 

mobilnettet til å kommunisere direkte fra AMS måler til nettselskapet. På denne måten vil man redusere 

antall transmisjoner fra hver AMS fra ca. 130.000 signalpulser i døgnet til én dataoverføring tilsvarende 

en SMS tekstmelding. – Dette kan de aller fleste leve med. 

Norges vassdrags- og energidirektorat må også ta ansvar for 

løsningen på en slik måte at nettkunder slipper å ende opp i 

en evig sirkel hvor nettselskapene henviser til NVE, NVE 

henviser til NKOM, NKOM henviser til Statens Strålevern, 

Statens Strålevern henviser kundene tilbake til nettselskapene 

osv. – De som reagerer på AMS målere må tas på alvor. De er 

«kanarifuglene» som varsler om at noe er galt. De må derfor 

ikke latterliggjøres og utmattes i en sirkeldebatt slik dagens 

byråkratiske ansvarsfraskrivende løsning legger opp til. 

Som ansvarlig myndighetsorgan oppfordrer jeg Norges vassdrags- og energidirektorat til å umiddelbart 

kreve at nettselskapene følger opp stråleforskriftens ALARA prinsippet og innfører P2P som standard 

kommunikasjonsløsning. Deretter bør NVE gjennomgå alle søknader om fritak fra AMS og systematisere 

de helseplagene som rapporteres. NVE bør videre i samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet, og 

deres fagorgan Statens Strålevern, oppdatere kunnskapsstatus og se på hvilke umiddelbare føre-var-

tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for at dette utarter seg til noe større.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

--------------------------------------------------- 

Odd Magne Hjortland 

Daglig Leder, EMF Consult AS 
 

Vedlegg: 

1. Brev til Statens Strålevern «Feil informasjon fra nettselskapene om utstrålt effekt fra AMS» 

2. Møtememo fra møte med Aidon «Emne: Forbedringsforslag Aidon smartmeter» 

3. Tilsvar på Statens Stråleverns Facebook innlegg 25.08.2017 om «Svak stråling fra AMS» 

Nettselskap

NVENKOM

Statens 
Strålevern

Kunde 
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EMF Consult 
V/ Odd Magne Hjortland                 Krokstadelva, 25. November 2017 

 

 

Statens strålevern 

Grini næringspark 13 

1361 Østerås 

 

 

 

Feil informasjon fra nettselskapene om utstrålt effekt fra AMS 

Vi ber Statens Strålevern gjennomgå og korrigere informasjonen på deres nettsider, og gi beskjed videre til 

NVE om at de og nettselskapene må gjøre det samme, ettersom dagens informasjon om utstrålt effekt fra 

AMS er feil og villedende:  

Nettselskapene i Norge benytter i all hovedsak tre hovedleverandører av nye AMS-målere. Disse bruker 

noe forskjellige teknologi, alle basert på trådløse løsninger, som holder seg innenfor de norske 

forskriftene for slikt radiokommunikasjonsbasert utstyr. Alle modellene er oppgitt til å sende med maks 

500 mW utgangseffekt for den delen av kommunikasjonen som er underlagt fribruksforskriften. 

Statens strålevern, NVE og nettselskapene bruker maks utgangseffekt når de sammenligner utstrålt 

effekt fra AMS-målerne og mobiltelefoner. De oppgir i brosjyrer, på nettsider og i intervjuer med media 

at strålingen fra AMS er svak i forhold til mobiltelefoni, og at maksimalt utstrålt effekt fra AMS målerne 

er 500 mW mot GSM mobiltelefon på 2.000 mW.  Etter finlesing av hvordan utstrålt effekt er oppgitt i 

fribruksforskriften, ser vi at disse tallene ikke direkte kan sammenlignes, da de er basert på ganske ulike 

utregningsmåter: 

Det finnes to forskjellige målesystemer for å angi utstrålt effekt og disse brukes litt om hverandre i 

standarder og retningslinjer. Begge systemene bruker milliwatt (mW) som måleenhet, men har ulike 

måleprosedyrer for å måle utstrålt effekt. Det ene målesystemet gir verdier som er 1,64 ganger høyere 

enn det andre. Når en skal sammenligne utstrålt effekt fra forskjellige apparater er det viktig å vite 

hvilket målesystem som er brukt. 

For å angi hvilket målesystem som er brukt, brukes betegnelsene e.r.p. (ekvivalent utstrålt effekt) og 

e.i.r.p. (ekvivalent isotropisk utstrålt effekt) i tillegg til måleenheten mW. 

Maks utstrålt effekt fra LTE (4G) og UTMS (3G) mobiltelefoner er 250 mW e.i.r.p., og GSM systemet har 

maks utstrålt effekt på 2.000 mW e.i.r.p.   
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AMS-målerne er oppgitt til å ha maks utstrålt effekt på 500 mW e.r.p (ref. fribruksforskr. §7 (2) og 7.a 

(1)). Konverterer man effekten til e.i.r.p., blir maks utstrålt effekt 820 mW e.i.r.p. 

Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik: 

 Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p. 

 Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p. 

 AMS-måler: 820 mW e.i.r.p. 

 

Dette betyr at en AMS-måler har en maks utstrålt effekt som er mer enn tre ganger sterkere enn UMTS 

og LTE, og noe under halvparten av en GSM-mobiltelefon. 

I dag er det egentlig mer korrekt å sammenligne AMS målerne med 4G telefoner, både fordi 4G/LTE er 

den teknologien som er mest i bruk i mobilkommunikasjon (ifølge NKOM er 95% datatrafikk og 5% 

taletrafikk i mobilnettet). Dessuten er signaleringen/informasjonskodingen i AMS maskenettet antakelig 

mer likt 4G/LTE enn det gamle tidsmultipleks systemet som brukes i GSM systemet (som ble utviklet i 

ca. 1982). 

Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligning være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne 

er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et ganske motsatt bilde 

enn Statens strålevern, NVE og nettselskapene tegner. 

Vi ber derfor, som innledet, om at Statens Strålevern ser nærmere på denne saken og anmoder om at 

dere korrigerer informasjonen på deres egne nettsider og gir beskjed videre til NVE om at de og 

nettselskapene må gjøre det samme.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Odd Magne Hjortland 

Daglig Leder, EMF Consult 

 

Referanser: 

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf 

http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling 

https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/ 

 

 

 

 

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf
http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling
https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/
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Møtememo fra møte med Aidon 

 

Sted:             Erteløkka 3, Asker 

Dato:            Torsdag 07.11.2017 

Tidspunkt:   09:00 – 11:00 

Deltakere:   Thor-Erik Næss, Administrerende direktør Aidon Norge 

Rolf Pedersen, Business Development manager Aidon Norge 

Odd Magne Hjortland, Daglig leder EMF Consult AS 

 

Emne: Forbedringsforslag Aidon smartmeter 
 

Mange takk for et hyggelig møte i går. Jeg er glad for at dere tok dere så god tid til å lytte og diskutere 

de utfordringene som jeg har sett gjennom mitt arbeide i EMF Consult. Setter ekstra stor pris på at 

dere var åpne for å diskutere mulige alternative løsninger for de som i dag ber om fritak for AMS 

installasjon. 

 

Sender her mine tanker rundt forbedringsforslagene som ble diskutert: 

 

1. Innføre kablet løsning (RS485) for boligblokker, sameier osv. - Teknisk sett er dette en mulig 

løsning da Aidon har brukt dette i bl.a. Finland. Dette forslaget ble konkludert med at ble for 

dyrt fordi installasjonstiden pr måler ville øke. (Hva med å tilby sameier om at de kan få en slik 

løsning dersom de selv er villige til å betale denne ekstra kosten?) 

2. Endre på oppstarts sekvens i RF maskenett slik at AMS starter med minimum sendereffekt 

og justerer opp til den finner sin plass i nettverket. - I og med at de fleste jeg har vært i 

kontakt med informerer om at de ble «akutt» dårlige når AMS måler kom i hus kan det se ut 

som om det er noe som trigges når man installerer AMS og denne starter å sende med nær 

maks utgangseffekt. Forslaget om å endre slik at måler starter med lav effekt for så å øke til 

den finner sin plass i nettet ble av Aidon sett på som noe problematisk da installatør av AMS 

kun hadde en kort tilmålt tid pr målepunkt. Med en endret oppstarts sekvens ville det ta for 

lang tid å verifisere at den nye måleren fungerte korrekt. EMF Consult mener man allikevel bør 

se om dette lar seg gjennomføre for å redusere EMF eksponering til et minimum (ALARA). 

3. Redusere antall beacon signaler ned til «need to have» i stedet for dagens «nice to have». 

(Ref stråleforskriftens ALARA prinsipp). – Aidon mener at beacon signaleringen i maskenettet 

er nødvendig for å oppnå den effekten Aidon og nettselskapene ønsker av et 

«sanntidsnettverk». Dersom det ikke er mulig med en vesentlig reduksjon i denne 

signaleringen er det ingen poeng i å se på en endring av denne algoritmen. Kamstrups beacon 

signalering hvert 15 minutt ser ikke ut til å ha samme negative helseeffekt som Aidons 

signalering hver sekund. 

4. Bytte ut fra RF maskenett til «Punkt til Punkt» (P2P) løsning for de som har bedt om fritak 

for AMS installasjon. – Ved å bytte ut RF sender med en GPRS løsning som kun sender over 

målerdata vil en kunne oppnå en akseptabel løsning for de som er el.overfølsomme. De aller 

fleste har i dag en mobiltelefon og sender gjerne en SMS i stedet for å ringe. En P2P løsning 
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ville da kun tilsvare eksponering som fra en mobiltelefon som sender ut en SMS. Det anbefales 

om mulig å tvinge måleren til å bruke LTE da denne sender med maks 250mW mot GSM 

2000mW.  

5. Sette opp ekstern antenne der måler står slik til at den er nær sove- og oppholdsrom. – Det 

er vanlig praksis i dag å montere opp eksterne antenner der man har dårlig dekning. Det 

anbefales å sette opp GPRS antenner plassert slik at de kommer utenfor husets vegger for å 

redusere sendereffekt til et minimum. Helt optimalt ville vært å bruke en retningsbestemt 

antenne.  

6. For ytterligere å redusere eksponering bør man bestrebe å: 

a. Overføre målerdata kun én gang i døgnet slik NVE forskriften krever 

b. Unngå dataoverføring mellom kl. 22:00 og 07:00 da det er om natten kroppen trenger 

mest ro i forhold til restitusjon. 

 

Vi diskuterer også at dagens informasjon fra nettselskap til sluttkunde er på ville veier. - Skal man 

kunne delta aktivt i en debatt om eventuelle helse- og miljøskade forutsetter det at alle 

nettselskapene gir fullstendig og kvalitetssikret informasjon om det utstyret de installerer 

 Intern RF signalering i maskenettet 

 Datatrafikk 

 Utstrålt effekt 

 Andre forhold av betydning 

For å bedre på dette ble det foreslått at Aidon lager en informasjonsside som alle deres kunder 

(nettselskapene) kan lenke opp til på sine respektive nettider. På denne måten ville det være samme 

og korrekte informasjon som når ut til sluttkunde.  

 

Det er vår erfaring at maskenettet over tid regulerer sendereffekten ned betraktelig. Dette ble 

bekreftet av dere. Jeg oppfordret dere derfor til å gjennomføre kontrollmålinger på flere typer 

nettverkskonfigurasjoner som viser sendereffekten i et etablert maskenett. Denne dynamikken i 

maskenettverket er viktig informasjon å gi til sluttkunde slik at de kan forstå hvordan dette fungerer i 

praksis. Dere informerte om at NKOM allerede var i gang med slike kontrollmålinger. I og med at 

NKOM er et offentlig organ er det usikkert hvordan skeptikeren vil ta imot eventuelle forsikringer fra 

NKOM at målerne ligger innenfor dagens lover og forskrifter. – Som en uavhengig part kan EMF 

Consult eventuelt bistå Aidon med målertjeneste og dokumentasjon om det skulle være ønskelig. 

 

Med vennlig hilsen 
 

Odd Magne Hjortland 
 

      EMF Consult AS 

      Bakkeveien 5C  |  3055 Krokstadelva |  Norway 

      E:  odd.magne@emf-consult.no | M: +47   480 89 394 

                    www.emf-consult.no  |  www.facebook.com/emfconsult/ 

Før du velger å skrive ut denne e-posten, vennligst tenk på miljøet!  - Sendt fra kablet nettverk - helt uten 

mikrobølger og helserisiko  

mailto:odd.magne@emf-consult.no
http://www.emf-consult.no/
http://www.facebook.com/emfconsult/


From: EMF Consult - Odd Magne 
Sent: 25. november 2017 17:07:46 
To: Statens strålevern 
Cc:  
Subject:  EMF Consult | Feil informasjon om utstrålt effekt fra AMS 

 
Til ansvarlig leder for avdeling strÃ¥lebruk 

 

Etter en del henvendelser fra kunder som opplever ubehag etter installasjon av de nye smartmeterne (AMS) 
har vi utfÃ¸rt en del mÃ¥linger pÃ¥ AMS installasjoner, gjennomgÃ¥tt spesifikasjoner og sjekket mot 
fribruksforskriften. 

VÃ¥re funn viser at Statens strÃ¥levern, NVE og nettselskapenes bruk av maks utgangseffekt, nÃ¥r de 
sammenligner utstrÃ¥lt effekt fra AMS-mÃ¥lerne og mobiltelefoner, er feil da disse tallene ikke direkte kan 
sammenlignes. 

Vi ber Statens StrÃ¥levern gjennomgÃ¥ og korrigere informasjonen pÃ¥ deres nettsider, og gi beskjed videre 
til NVE om at de og nettselskapene mÃ¥ gjÃ¸re det samme, ettersom dagens informasjon om utstrÃ¥lt effekt 
fra AMS er feil og villedende. 

Se vedlagt brev for mer detaljer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Odd Magne Hjortland 
 

      EMF Consult 
      Bakkeveien 5C  |  3055 Krokstadelva |  Norway 
      E:  odd.magne@emf-consult.no | M: +47   480 89 394 

                    www.emf-consult.no  |  www.facebook.com/emfconsult/ 

FÃ¸r du velger Ã¥ skrive ut denne e-posten, vennligst tenk pÃ¥ miljÃ¸et!  - Sendt fra kablet nettverk - helt 
uten mikrobÃ¸lger og helserisiko    
 

mailto:odd.magne@emf-consult.no
http://www.emf-consult.no/
http://www.facebook.com/emfconsult/
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EMF Consult  Tel: +47 480 89 394 

Bakkeveien 5C  E-post. info@emf-consult.no 

3055 Krokstadelva  Org.nr.: NO 914 978 645 MVA 

 

 

 

 

EMF Consult 
V/ Odd Magne Hjortland                 Krokstadelva, 25. November 2017 

 

 

Statens strålevern 

Grini næringspark 13 

1361 Østerås 

 

 

 

Feil informasjon fra nettselskapene om utstrålt effekt fra AMS 

Vi ber Statens Strålevern gjennomgå og korrigere informasjonen på deres nettsider, og gi beskjed videre til 

NVE om at de og nettselskapene må gjøre det samme, ettersom dagens informasjon om utstrålt effekt fra 

AMS er feil og villedende:  

Nettselskapene i Norge benytter i all hovedsak tre hovedleverandører av nye AMS-målere. Disse bruker 

noe forskjellige teknologi, alle basert på trådløse løsninger, som holder seg innenfor de norske 

forskriftene for slikt radiokommunikasjonsbasert utstyr. Alle modellene er oppgitt til å sende med maks 

500 mW utgangseffekt for den delen av kommunikasjonen som er underlagt fribruksforskriften. 

Statens strålevern, NVE og nettselskapene bruker maks utgangseffekt når de sammenligner utstrålt 

effekt fra AMS-målerne og mobiltelefoner. De oppgir i brosjyrer, på nettsider og i intervjuer med media 

at strålingen fra AMS er svak i forhold til mobiltelefoni, og at maksimalt utstrålt effekt fra AMS målerne 

er 500 mW mot GSM mobiltelefon på 2.000 mW.  Etter finlesing av hvordan utstrålt effekt er oppgitt i 

fribruksforskriften, ser vi at disse tallene ikke direkte kan sammenlignes, da de er basert på ganske ulike 

utregningsmåter: 

Det finnes to forskjellige målesystemer for å angi utstrålt effekt og disse brukes litt om hverandre i 

standarder og retningslinjer. Begge systemene bruker milliwatt (mW) som måleenhet, men har ulike 

måleprosedyrer for å måle utstrålt effekt. Det ene målesystemet gir verdier som er 1,64 ganger høyere 

enn det andre. Når en skal sammenligne utstrålt effekt fra forskjellige apparater er det viktig å vite 

hvilket målesystem som er brukt. 

For å angi hvilket målesystem som er brukt, brukes betegnelsene e.r.p. (ekvivalent utstrålt effekt) og 

e.i.r.p. (ekvivalent isotropisk utstrålt effekt) i tillegg til måleenheten mW. 

Maks utstrålt effekt fra LTE (4G) og UTMS (3G) mobiltelefoner er 250 mW e.i.r.p., og GSM systemet har 

maks utstrålt effekt på 2.000 mW e.i.r.p.   
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AMS-målerne er oppgitt til å ha maks utstrålt effekt på 500 mW e.r.p (ref. fribruksforskr. §7 (2) og 7.a 

(1)). Konverterer man effekten til e.i.r.p., blir maks utstrålt effekt 820 mW e.i.r.p. 

Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik: 

 Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p. 

 Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p. 

 AMS-måler: 820 mW e.i.r.p. 

 

Dette betyr at en AMS-måler har en maks utstrålt effekt som er mer enn tre ganger sterkere enn UMTS 

og LTE, og noe under halvparten av en GSM-mobiltelefon. 

I dag er det egentlig mer korrekt å sammenligne AMS målerne med 4G telefoner, både fordi 4G/LTE er 

den teknologien som er mest i bruk i mobilkommunikasjon (ifølge NKOM er 95% datatrafikk og 5% 

taletrafikk i mobilnettet). Dessuten er signaleringen/informasjonskodingen i AMS maskenettet antakelig 

mer likt 4G/LTE enn det gamle tidsmultipleks systemet som brukes i GSM systemet (som ble utviklet i 

ca. 1982). 

Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligning være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne 

er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et ganske motsatt bilde 

enn Statens strålevern, NVE og nettselskapene tegner. 

Vi ber derfor, som innledet, om at Statens Strålevern ser nærmere på denne saken og anmoder om at 

dere korrigerer informasjonen på deres egne nettsider og gir beskjed videre til NVE om at de og 

nettselskapene må gjøre det samme.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Odd Magne Hjortland 

Daglig Leder, EMF Consult 

 

Referanser: 

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf 

http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling 

https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/ 

 

http://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-09-2017-smarte-stroemmaalere.pdf
http://www.nrpa.no/nyheter/93599/smarte-straummaalarar-gir-ikkje-farleg-straaling
https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/
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Tilsvar på Statens Stråleverns Facebook innlegg 25.08.2017 

Statens strålevern, · 25 August 2017 ·  

Strålingen fra de nye smarte strømmålerne som nå installeres i norske hus er så svak at det ikke er 

helsefarlig å få en slik hjemme. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din 

sender data til nettselskapet - strålingen er fortsatt svak.http://bit.ly/2iv0Yqy 

 

Odd Magne Hjortland, Svak stråling - svak i forhold til hva? 

I dag utsettes vi til daglig for strålingsnivåer som med letthet kan være en million til en milliard ganger 

høyere enn vår naturlige bakgrunnsstråling. Hvordan ble et slikt tall «svakt». 
 

Grunnen til at denne strålingen 

fra AMS blir klassifisert som svak 

er kun fordi de anbefalingene 

Statens Strålevern følger, og 

bruker som referanse, mest 

sannsynlig er satt for høyt. – 

Leser a  ICNIRP’s a befali ger 
fra 1998, som er identiske med 

Statens Stråleverns anbefalinger, 

ser man at disse anbefalingene er 

satt for korttidseksponering og at 

langtidseksponering slik vi 

utsettes for i dag 24/7 ikke er tatt 

hensyn til.  
 

Mye har skjedd i forhold til høyfrekvens elektromagnetisk eksponering i samfunnet siden 1998 og 

derfor er ICNIRP i gang med en ny revisjon av disse anbefalingene. - La oss håpe at de i de nye 

anbefalingene ikke kun ser på oppvarming som potensielt helseskadelig, men at også andre biologiske 

effekter tas hensyn til. 
 

– Forstår at Nettselskapene som er beordret til å installere AMS målerne ikke har kompetanse til å 

vurdere denne elektromagnetiske belastningen. Det er tross alt Statens Strålevern som er Norske 

myndigheters «fagorgan» på dette området og som Nettselskapene og NVE forholder seg til. 
 

Det finnes utallige av forskningsrapporter som viser at det kan være negative biologiske effekter av 

elektromagnetiske felt som er langt svakere enn de grenseverdiene som Statens Strålevern forvalter.  
 

Ønsker man å sette seg inn i den forskningen som i dag foreligger kan man søke på Pubmed.gov, 

europaem.eu/en/, Bioinitiative.org og Powerwatch.org.uk. Her vil man finne tusenvis av peer review 

forskningsrapporter som indikerer at dagens grenseverdier er satt alt for høyt. Inntil man kan 

garantere at elektromagnetiske felt er 100% fri for negative helsevirkninger oppfordrer jeg Statens 

Strålevern inntil videre å innta en "føre-var" holdning til elektromagnetiske felt og jobbe for å redusere 

denne til et minimum. 

https://www.facebook.com/Straalevernet/?hc_ref=ARS02nMVmnsHAO4LuvPhSBqLG_oPfpQuE00yHcLfXX20cftmatfJbbazWNWIFkjob7E&fref=nf
https://www.facebook.com/Straalevernet/photos/a.593199387367413.1073741828.590065624347456/1546032422084100/?type=3
http://bit.ly/2iv0Yqy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011205128351&fref=ufi&rc=p
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPubmed.gov%2F&h=ATNNzlWKsJhMNWx9cenuUC5MmUHaGGU57TSbzDKEhTkeg7znnLmS4Vr1sVeHCvUIs85DzLgHZt9EsKqiun1iE37IyrRf9jZJDaTaFwy8bzIrpJfHEPcFTOa_LXXlHBbmRYEd7eUV3jA
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropaem.eu%2Fen%2F&h=ATNFmssM1bBrARvAZtjcnn5Cg68ipHPvePP-vHehGIASDH1JvkjSHeTN9on57Y9Hje8bh7FsFZM8EtA70spoZZeqKg7FaorNqx2C5-mnlt_tL4yI-xCAqCTJpcX4JWKtsoJD6OmoIl0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBioinitiative.org%2F&h=ATPt098GVwXyT2HUzo426P0jTCspmciM_ny0pl-UeJTrlJgrO6ad92QLHIv5XxQSn_xkW_aNJm9zmPJz8LLOjr2RwUMheW63LMdabjMvUiG-S-lFq09D5qJi9Us1zZIZniiKqiNwp94
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPowerwatch.org.uk%2F&h=ATMX7GLQm5iEpt7mPAxdGJf7pB1iAtS6YYNrNSd1s1eJScQI07oYCt4qr4UHYY-Uq476wm6YY1293jYMPASkOopyqIFjM5o1rAOd8iZEHOXGTIGz7ddnHark1w3nm7Sj1AtrJcOgrDk

