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Vi må ha et bedre  
forskningsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget for EMF  
og helse skal oppdateres. Nå må 
det tas et skikkelig oppgjør med alle 
åpenbare svakheter ved tidligere 
forskning om el-overfølsomhet. 

Folkehelseinstituttets rapport om EMF og helse fra 
2012 danner kunnskapsgrunnlaget som myndig
hetene våre forholder seg til. Det er mye i denne 
rapporten som står for fall. Her er hva sammen
draget i rapport FHI 2012:3 sa om forskning innen 
helseplager tilskrevet EMF: 

«Selv om kvaliteten varierer, er det mange forsøk 
som er metodisk gode.». 

Vi må regne med at utvalget konkluderte på bak
grunn av disse «gode» studiene – og konklusjonen 
var at det ikke var noen sammenheng mellom 
eksponering for stråling og eloverfølsommes symp
tomer.

I dag nyter ikke disse provokasjonsstudiene like 
stor tillit. Gunhild Oftedal, forsker ved NTNU og 
medlem av ekspertgruppen bak FHIrapporten, har 
sammen med belgiske og franske forskere gransket 
studiene på nytt. I en forskningsartikkel påpeker de 
metodesvakheter i provokasjonsstudier som kan 
gi opphav til misvisende resultater om stråling og 
eloverfølsomhet. Konklusjonen er at protokollen 
(opplegget) for provokasjonsstudier bør forbedres. 

Gjennom ExpoComm- prosjektet har forskerne 
trukket fram flere forbedringer for fremtidige studi
er, bl. a. det å involvere eloverfølsomme for å gjøre 
studiene mer relevante. Et annet forslag er å bruke 
en blanding av virkelige strålekilder i motsetning til 
kunstig generert stråling, som kan utelukke skitten 
strøm og være en åpenbar feilkilde.

Forskerteamet poengterer at det er viktig å 
bruke ekspertisen til el-overfølsomme. FELO 
har aldri blitt kontaktet om synspunkter på test
prosedyrer. Det har ikke vært forsket på temaet 
i Norge siden 2012. FELO har nå kommentert forslag 
til metoder som  det internasjonale forskerteamet 
foreslår , og som Oftedal har formidlet til sine inter
nasjonalesamarbeidspartnere.

I FHIrapporten står det at «Forsøk som har vært 
gjennomført blindt viser at symptomer også oppstår 
når forsøkspersonene ikke eksponeres». Dette 
kan se ut som et slående argument mot at el- 
overfølsomhet eksisterer. 

En kjapp henvendelse til FELO kunne ha oppklart 
dette umiddelbart: Symptomer kommer ofte med 
en tidsforsinkelse – og det er også slik for noen at 
symptomer først kommer når strålingen slås av.

Provokasjonstester kan neppe bli perfekte, men det 
er et minstekrav at kunnskapsoppdateringen tar et 
skikkelig oppgjør med alle åpenbare svakheter ved 
tidligere forskning om eloverfølsomhet.   

«Det er mye i Folkehelse
instituttets rapport om EMF og 
helse fra 2012 som står for fall.»

Solveig Glomsrød
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FELOs webinarer
Her er noen smakebiter fra vårens program. Du kan delta 
på nettet, eller med telefonen. 

Bli med på FELOs sommerfest
Spennende foredrag, underholdning og matservering i hyggelige 
omgivelser står på programmet. 

Agder Energi feiltolket loven
Det viser seg at Agder Energi Nett (AEN) har feiltolket lovverket
vedrørende det å gi fritak fra AMS type målere. Dette kan ha 
konse kvenser for deg som har fått avslag.

Medlemssidene
Siden sist fra styret, om veiledningstekst til bruk ved innleggelse 
på helse institusjon, tips fra medlem til medlem, måletjenester 
og annen nyttig info.

Boktips
Arthur Firstenberg: «Den usynlige regnbuen» Historien om elek
trisiteten og livet» er en fascinerende bok som er vel verdt å lese,  
skriver vara i FELOstyret Ragnvald Andås.

Tema: Det nytter å bruke klageretten
Det finnes noen retttigheter som det er vel verdt å bruke. 
Her er to viktige seire som gir grunn til optimisme.

Du kan få bedre søvn uten blått lys
Bruk av briller med oransje glass om kvelden kan bedre søvnen, 
ifølge overlege Tone Elise Gjøtterud Henriksen. Slike briller 
filtrerer vekk det blå lyset, og da blir hjernen lurt til å tro at det 
er mørkt.
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Aktuelt

Bli med på våre webinarer 

FELO arrangerer webinarer med spennende og relevante tema.  
Du kan delta via datamaskinen eller fasttelefonen. 

TEKST: ERIK AVNSKOG OG ODD MAGNE HJORTLAND

Slik deltar du  
på webinarene 
Med telefon: Ring tlf. nr. 23 96 05 88. Da blir du (på engelsk) 
bedt om å taste en kode. Tast følgende kode: 93 71 50 30 518 
og avslutt med å trykke på firkanttasten. Ved neste spørsmål, 
taster du firkanttasten en gang til.

Med internett: Deltagerne vil motta en epost fra FELO i forkant 
av hvert av webinarene, med informasjon om tema og lenke for 
registrering. Man må følge instruksjonen i eposten for å reg
istrere seg. Dersom du ikke har mottatt epost fra oss om dette 
eller får problemer, ber vi deg om å kontakte oss på post@felo.
no, så hjelper vi deg videre.

30. juni kl 19:00. 

HVA ER 5G? – ER DET 
EGENTLIG NOE Å VÆRE 
BEKYMRET FOR?

Det skrives mye om 5G, og 
mange er oppriktig bekymret for 
denne «nye» teknologien. 5G er 
i utgangspunktet kun en ny gen
erasjon mobilkommunikasjon, 
femte generasjon (5G). Så hva er 
det som gjør 5G så annerledes 
enn tidligere generasjoner som 
2G, 3G og 4G? 

I dette webinaret vil ta opp:
5G – bruksområder

Hvilke nye teknologier  
benyttes av 5G? 
Millimeterbølger, Stråleforming

5G frekvenser i Norge, Måling av 
5G, og Skjerming mot 5G

Registrer deg her:  https://
event.webinarjam.com/regis-
ter/76/33o6nbxq 
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ME-gåten: Forskere 
i Bergen gjorde funn 
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Verdensdagen for el-overfølsomhet markeres

Eloverfølsomme og MEpasienter har mye felles, 
som økt sensitivitet og influensa-lignende symptom
er. Det er flere el-overfølsomme blant ME-syke og 
vise versa. En artikkel publisert i Klassekampen 7. 
mars 2022 viser til en spennende studie. Kan denne 
studien peke mot rett spor også for forskningen på 
eloverfølsomhet?

Årsaken til ME er ennå ikke identifisert, men i årenes 
løp har holdningen gått fra “det sitter i hodet” til “det 
sitter ikke i hodet”. Forskere ved Institutt for biomedi
sin ved Universitetet i Bergen og Haukeland universi
tetssykehus har bidratt til denne utviklingen. De har 
analysert blodprøver fra 83 MEpasienter og kartlagt 
hvordan molekyler i blodprøvene hos MEpasienter 
avviker fra tilsvarende prøver hos friske pasienter.

Forskerne fant unormale forandringer i 300 moleky
ler, og endringene tyder på at noe har skjedd med 
energistoffskifte hos ME-syke.  Fysisk aktivitet krever 
økt blodtilførsel til cellene. Hypotesen er at mekanis

Frankrikes forening for eloverfølsomme (Coeurs 
d’EHS) stiftet Verdensdagen for eloverfølsomhet den 
16. juni 2018, og siden har den vært et fast arrange
ment som brer seg utover år for år. 

FELO slutter opp om dagen, 16. juni,  i likhet med 
tilsvarende foreninger i mange andre land.

– Vi ønsker å være synlige selv om trådløs teknolo
gi altfor ofte driver oss i isolasjon, sier FELOleder 
Solveig Glomsrød. 

I internasjonal sammenheng peker Norge seg ut ved 
at helsemyndighetene aktivt anbefaler at miljøet 
ikke tilrettelegges for eloverfølsomme. Andre lands 

men for å regulere blodstrømmen ikke lenger funger
er som den skal.

Hele 7080 prosent av ME tilfellene har oppstått 
etter en infeksjon, og en artikkel av forskerne Fluge, 
Tronstad og Mella i Journal of Clinical Investigation 
beskriver hvordan en immunrespons knyttes til den 
vedvarende energisvikten. 

Inspirasjonen til disse studiene var at kreftmedisin
ering som påvirket immunforsvaret, også dempet 
symptomer hos MEsyke.

forvaltning og politikere har en mer vitenskapelig 
tilnærming og forstår at fenomenet ikke kan avvises.

– Norske helsemyndigheter bør lære av MEsyndrom
et, hvor situasjonsforståelsen har gått fra «det sitter i 
hodet» til «det sitter ikke i hodet».

Verdensdagen 2022 markerer at vi eloverfølsomme 
ikke er alene og stadig bygger sterkere internasjonale 
nettverk. Symbolet for dagen er det gule hjertet, far
gen til kanarifuglen som slutter å synge når livsmil
jøet er truet.

Les mer om Verdensdagen for eloverfølsomhet her: 
http://coeursdehs.fr/all-about-the-ehs-day-2022/
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FELO arrangerer 
sommerfest med 
miniseminar
Vi gleder oss til årets sommerfest. Det blir bevertning, miniseminar og underholdning.

TEKST: BENTE GILBU TILSET

FELO arrangerer sommerfest lørdag 25. juni i Ut i solenstua på Asker Museum.  

Foreløpig program: 

13:30  Ankomst, enkel bevertning
14:00 – 16:00  Miniseminar med Toril Jelter og Olle Johansson
17:00 – 21:00  Middag, underholdning, kaker

Dr. Toril Jelter bor og arbeider 
i California. På begynnelsen av 
2000tallet opplevde hun at et 
barn ble friskt av autisme etter 
tre års behandling. Etter denne 
hendelsen ble hun spesielt 
opptatt av miljøfaktorer som kan 
skade helsen – og da særlig miljø
faktorer som kan endres. Hun er 
aktiv i arbeidet med å redusere 
strålingsnivåene i samfunnet, 
og var involvert i rettssaken mot 
Federal Communications Com
mission (FCC), som ble omtalt i 
forrige nummer av Strålevett.

Torils foredrag «Hvordan kan 
livskvaliteten til el-overfølsomme 
forbedres?» vil ta for seg kjenne
tegn ved eloverfølsomhet og 
konsekvenser for dem som er 
rammet. Deretter presenterer 
hun muligheter for behandling, 

basert på egen klinisk erfaring.

Dr. Olle Johansson har alltid tatt 
eloverfølsommes opplevelser 
på alvor. Han engasjerer seg mot 
høye strålingsnivåer i samfunnet 
og er en aktiv forkjemper for 
eloverfølsommes rettigheter. 

Olles foredrag «El-overfølsomhet – 
vet du at…?» vil presentere nyere 
forskning om generelle helse
effekter av stråling. Deretter vil 
han ta for seg den internasjonale 
status til eloverfølsomhet som 
funksjonsnedsettelse. 

Egenandel: kr. 200, 

Påmelding: Epost med nærmere 
informasjon vil bli sendt ut i mai.  

De som ikke bruker epost, kan 
melde seg på ved å kontakte 
Bente Gilbu Tilset,  
(epost: bgtilset@online.no),  
tlf. 66 90 28 07,  
adresse: Klokkerjordet 33  
adresse: 1395 Hvalstad.  
 
Husk å gi beskjed om spesielle 
kostbehov!
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Vil du annonsere i Strålevett? 

Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1 000.

Annonsepriser: Helside Kr. 6 000,- , halvside kr. 3 000,-
Rabatter avtales ved gjentatt annonsering.
Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost. 
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
Epost: post@felo.no

Redaksjonen har rett til å redigere innsendt materiell 
og til å avvise annonser og annet materiell.

Strålevett
#3
2021

MEDLEMSBLAD FOR FELO

FELO har fått nytt styre / Innblikk i høstens webinarer / Retten tar 
stilling til stadig flere konflikter knyttet til stråling / Har du 

IP-telefon? Slik jorder du modemet

Foto: Mats Tilset Dr. Olle Johansson

Dr. Toril Jelter
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Agder Energi  
feiltolket loven
Agder Energi Nett (AEN) har tidligere gitt fritak for målere plassert i skap inne i boliger, 
men ikke i skap på yttervegg. Dette har vist seg å være en feiltolking.

TEKST: JØRGEN HOLST

Det viser seg at Agder Energi Nett 
(AEN) har feiltolket lovverket
vedrørende det å gi fritak fra AMS 
type målere.

Videre har AEN sett bort fra lege
attester. De hevdet at så lenge de 
tilfredsstiller ICNIRPs regelverk så 
vil det ikke forekomme ubehag 
eller skader. 

Dette er saken:
Ifølge AEN har det til nå ikke vært 
noen som har fått fritak for plass
ering i utvendig skap. Som kjent 
skal alle nye anlegg ha utvendig 
skap. 

Nå beklager energiselskapet sin 
tidligere tolkning. AEN har nå 
endret rutinene slik at kravene 
for fritak for AMSmåler nå er de 
samme enten måleren står i inn
vendig eller utvendig skap.

– Bruk klageretten 
AEN erkjenner at det er mange som 
har fått avslag på feil grunnlag. 
De som feilaktig har fått avslag på 

fritak i utvendig skap, bør reise 
saken på nytt inn mot AEN, even
tuelt også klage til Norges Vass
drags og Energi direktorat (NVE) 
eller Reguleringsmyndigheten 
for energi (RME). FELO kan være 
behjelpelig her. 

Det kan også være andre nett
selskap enn AEN som feilaktig har 
gjort denne forskjellen på innven
dig og utvendig skap. Derfor kan 
det være lurt å sjekke begrun
nelsen for de av dere som har fått 
avslag .

FELO ønsker å vite hvor mange 
som feilaktig har fått avslag 
enten det gjelder AEN eller andre 
selskap. Fint om de aktuelle kan 
melde på epost til felo@post.no 
eller til vår kontakttelefon,  
tlf. 33 48 13 00.

– BRUK KLAGERETTEN:  Har du feil
aktig fått avslag på fritak i utvendig 
skap? Da bør du reise saken på 
nytt, anbefaler artikkelforfatter og 
styremedlem i FELO, Jørgen Holst.



9UTGAVE 1   2022  |

S t rå l eve t t  0 1 2 2   |  A k t u e l t

USA/ New Hamphire 

Kommisjon krever hand ling 
mot strålingsfare
Det er grunn til å stille spørsmål omkring 5G og skadelige helseeffekter, mener kommis
jonen for miljø og helsevirkninger av 5G i delstaten New Hampshire. 

I en rapport krever kommisjonen handling for å 
beskytte folk, naturen, dyrene og insektene. Det 
ble også gjennomført en høring. Komiteen begrun
ner innstillingen sin med flere tusen vitenskapelige 
studier som dokumenterer skadelige helseeffekter av 
mobilstråling. 

Foreslår inngripende tiltak
Flertallet i kommisjonen støtter en rekke anbefalinger 
til guvernøren av New Hampshire, blant annet:

• En uavhengig studie av helsevirkninger av 5G
• Å redusere eksponering for mobilstrålingog WiFi i 

skoler og barnehager
• Innføre grenseverdier for å beskytte trær og 

innsekter
• Oppfordre USAs Strålevern – Federal Communi

cations Commission (FCC) til å utrede virkningen 
på miljøet av 5G og annen trådløs infrastruktur

VOKKS (Etna Nett)  
må gi fritak fra AMS 

Nettselskapet ville tvinge AMS-måler på 
kunder medlegeattest. Dette har de ingen 
hjemmel for, fastslår Energiklagenemnda.

Vokks, som har byttet navn til Etna Nett AS, 
argumenterte med at forskriften ga dem rett 
til å bestemme om det skulle gis fritak fra AMS, 
eller ikke. Denne begrunnelsen holdt ikke, for
teller Einar Flydal i bloggen sin «Jeg har noe på 
hjertet...».

Etna Nett AS har ikke lov til å nekte kun
dene som kan fremvise legeattest fritak fra 
kommunikasjons delen av de nye AMSmålerne. 
Dette betyr også at det er mulig å få reversert 
denne installasjonen, selv om man var blant 
dem som ga opp kampen mot nettselskapet.

Aksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» fikk 
telefoner og eposter fra fortvilte folk som selv er 
eloverfølsomme eller har nære familiemedlem
mer som er det. 

Nå er saken endelig avgjort med et pålegg om 
fritak fra Energiklagenemnda.

– New Hampshire skal gå i bresjen
FCC var invitert til høringen, men svarte ikke på invi
tasjonen. Rapporten omtaler FCC som en institusjon 
med et upassende forhold til den industrien den skal 
regulere. 

5Grapporten anbefaler føderale institusjoner å 
samarbeide om å beskytte menneskerog natur fra 
skadelig stråling, og slår fast at inntil føderale tiltak 
blir innført, vil New Hampshire ta initiativ for å bes
kytte sitt miljø.

Les mer om saken på nettsidene 
til Environmental Health Trust: 
https://ehtrust.org/new-hampshire-state-report-
on-health-and-environmental-effects-of-5g-and-
wireless-radiation/
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— Amerikanske flyselskaper  
advarer også mot 5G
Flyselskapene ber om at 5G ikke blir implementert innenfor en radius 
på drøyt 3 kilometer fra rullebaner på flyplasser til USA.

– Økonomisk  katastrofe
Topplederne i flyselskapene American, United, Delta 
og Southwest har alle signert et brev, til bl.a. trans
portminister Pete Buttigieg. 

“Det kan bli et økonomisk katastrofe om utrullingen 
skjer før det er gjort nødvendige oppdateringer og 
endringer av utstyr. For å si det rett ut: Nasjonens 
handel vil stoppe opp», står det i brevet – som også 
er signert av fraktselskapene FedEx og UPS.

Ifølge VG har teleselskapene Verizon og AT&T alle
rede utsatt lanseringen av 5Gtjenesten to ganger  
etter at flyselskaper og flyprodusenter har advart 
mot at det nye systemet kan skape trøbbel for ut
styret flyene bruker til å måle høyde.

Avviser fare for Norge sin del
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) uttal
er i en pressemelding at det norske og europeiske 
5Gnettet har andre frekvenser enn det amerikanske.

– 5Gnettene som nå bygges ut i Norge og Europa be
nytter lavere frekvenser enn i USA og andre deler av 
verden. Frekvensene vi bruker har større avstand til 
frekvenser som brukes i høydemålerne i fly, og vi har 
dermed ikke det samme problemet i Norge, uttaler 
avdelingsdirektør JohnEivind Velure i Nkom.

Hva gjør Norge for på 
kvalitetssikre mot  
skadevirkning fra 5G? 

FELO har spurt Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet (DSA). Slik svarte de.

– DSA følger med på kunnskapsstatus for å 
sikre at bruken av 5G i samfunnet er forsvarlig. 
Hvis anerkjente institusjoner som ICNIRP og 
WHO konkluderer med at aspekter rundt dette 
er helseskadelig, vil DSA informere om det, 
sier seniorrådgiver Lars Klæboe i Seksjon for 
Kunnskapsformidling.

– Hvorfor har dere hevet grenseverdiene for 
mobilstråling ved innføring av 5G? 

– DSA forholder seg seg til ICNIRPs anbefalin
ger. Når ICNIRP endrer sine anbefalinger er det 
i utgangspunktet en automatikk i at DSA følger 
disse nye anbefalingene 

– Flere stater i USA krever 5Grestriksjoner etter 
førevar prinsippet  spesielt for å beskytte barn 
og sårbare grupper.  Arbeider dere med noen 
slike tiltak? 

– DSA arbeider for at eksponeringen i om
givelsene skal være forsvarlig. Når typisk 
eksponering av befolkningen er promiller av 
grenseverdien, anser vi at førevar er ivaretatt. 
Vi ser at enkelte krever restriksjoner etter føre
var prinsippet ut over dette, men vi har ikke 
sett konkrete forslag som også er vitenskapelig 
fundert, sier Lars Klæboe. 
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Boktips:

Arthur Firstenberg:  
«Den usynlige regnbuen»  
Historien om elektrisiteten og livet. 
TEKST: RAGNVALD ANDÅS

Boka er delt i to.  Første del omhandler utviklingen 
av elektrisitet og tidlige studier og faresignal ved 
elektrisitet. Noen synes kanskje at denne delen er 
litt «vitenskapelig» og «tung» å lese, men jeg tror 
at denne delen er svært verdifull for at budskapet 
skal bli  en helhet. Den synliggjør også at mennesket 
alltid har reagert på elektrisitet.
 
Andre del forteller om reaksjoner på elektrisistet og 
trådløs kommunikasjon i nyere tid. Jeg tror mange 
vil ha utbytte av å lese boken slik jeg gjorde, begynn 
med siste kapittel, og les gradvis framover.

Det blir dokumentert at elektrisitet har innvirkning 
på hjertet, utvikling av diabetes 2 og kreft. 
Samfunn som ikke har elektrisk kraft er skånet 
for sykdom på disse tre områder, til tross for at de 
mange ganger har sterke faktorer som skulle utvikle 
sykdom som er relatert til hjerte, sukkersyke eller 
kreft.  Kapittelet som omhandler bier, fugler, trær 
og mennesker  skulle trenge en egen presentasjon.

Siste kapittel forteller om Gro Harlem Brundtland, 
som direktør for WHO i 2002 var hun tydelig på 
at hun var eloverfølsom. Forfatteren Firstenberg 
beskriver også sin egen reaksjon som eloverfølsom 
i 1996, og om hvordan han startet og organiserte 
virksomheten sin for å hjelpe eloverfølsomme og 
stoppe store strålingskilder. Boka omtaler også to 
forskere i nyere tid, Olle Johansson i Sverige og Juri 
Grigorievitsj i Russland

Jeg vil oppfordre folk til å lese boken. Om du bare 
leser siste kapittel, blir du kjent med Arthur Firsten
berg, som kanskje er den sterkeste «stemmen» for 
å fremme el-overfølsommes sak. Du støtter også 
opp om arbeidet hans, og om Einar Flydal, som gjør 
en kjempeinnsats i Norge for samme sak. 

Einar Flydal har oversatt boken.

Boken er fascinernde lesning, godt dokumentert og forteller om 
elektrisiteten og mennesket fra dens første begynnelse rundt 
1750 til dagens høyteknologiske samfunn med trådløs kom
munikasjon – en tid hvor mange har en klippefast tro på at  
elektrisiteten skal redde jorden fra alle miljøskader.
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FOTO: Shutterstock

Eloverfølsomme har god grunn til 
å klage over manglende rettigheter, 
men det finnes noen retttigheter 
som det er vel verdt å bruke. 

Her er to viktige seire som gir 
grunn til optimisme.

Det nytter å 
kreve sin rett!
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På et møte FELO hadde med NVE i en tidlig fase av  
utrullingen av automatiske strømmålere (AMS) ble 
NVE for første gang forelagt måleresultater for høy
frekvent stråling fra en Aidon strømmåler. De syntes 
å være overrumplet av et feno men de ikke hadde 
satt seg inn i, og kanskje også usikre på om de had
de pålagt alle forbrukere et produkt de ikke hadde 
miljøkompetanse på, nemlig den radiofrekvente 
strål ingen. Hittil hadde NVE bare forholdt seg til 
lavfrekvent stråling fra strømnettet.

Strålevernets romslige grenseverdier for radio
frekvente stråling gjenopprettet roen hos NVE, 
sendefre kvenser og sendestyrker var innafor. 

Skittenstrøm
Men stråling fra AMSmålerne består av noe mer 
enn sendefrekvenser og sendestyrker, nemlig 
skitten strøm. Dette vil si uregelmessige pulser på 
strømnettet som måleren selv er opphav til. På 
fagspråket kalles skitten strøm for kabelbundet 
spenningsstøy. Slike pulser sprer seg i ledningsnettet 
i boligen og gir enkelte el overfølsomme alvorlige 
helseplager. Men hvor mye og hva slags pulsing avgir 
en AMSmåler i bruk i Norge?

FELO sendte Aidon og Kamstrup en forespørsel  
i oktober 2020 om hjelp til å lage et filter som var 
til passet spennings støy fra målerne eller eventuelt 
sende kopi av målekurver for kabelbundne støy
spenninger fra CE godkjenning så FELO kunne få 
designet et slikt filter. 

Kamstrup svarte bare med å sende generell infor
masjon om strålingen fra deres målere og nektet å 
sende den etterspurte informasjonen. Fra Aidon kom 
det ingen respons. Etter gjentatte purringer – og vel 
vitende om retten til miljøinformasjon – klaget FELO 
i desember 2020 begge sakene inn for Klagenemnda 
for miljø informasjon. Klagenemnda skal sikre at Lov 
om rett til miljø  informasjon blir overholdt.

Aidon avviste FELOs forespørsel 
12. januar i fjor kom det en første respons fra 
Aidon, som slo seg på brystet som leverandør til 
det pro fesjonelle energimarkedet. De påpekte at 
målerne testes og sertifiseres opp mot EUs måle-
instrumentdirektiv av et uavhengig laboratorium. 
Test resultatene var vedlagt, og Aidon viste også til 
at stråling fra målerne har vært undersøkt av  
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)  
– som hadde bekreftet at strålingen ligger langt 
under de nivåer som DSA anser som helseskadelige. 

Aidons freidige avrunding var at «Aidon finner kravet 
om innsyn som åpenbart urimelig», og de slo til med 
at «Vi håper med dette å ha klargjort for vår  
manglende respons/avslag fra innklager». 

FELO svarte at tilsendt informasjon verken var 
dekkende eller forståelig slik som lov om miljø
informasjon krever. 

Derfor fikk FELO medhold 
mot Aidon og Kamstrup
Retten til å kreve miljøinformasjon har vist seg å være  
et kraftfullt virkemiddel. Hvordan kan det brukes?

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD OG ERIK AVNSKOG  FOTO: ERIK AVNSKOG 
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Behandlet hos Klagenemnda 
Begge sakene fikk en grundig behandling i Klage-
nemnda for miljøinformasjon, som påpekte blant 
annet at retten til informasjon ikke er betinget av at 
produktet med sikker het eller sannsynlighet med
fører helseskade. 

I nemndas vurdering av 12. april 2021 veide det 
tungt at retten til miljøinformasjon skal gjøre det 
lettere å beskytte seg selv mot helse og miljøskade. 
Sårbare grupper med lavere toleransegrenser 
må ha rett til spesielle opplysninger. AMS kan ikke 
velges bort, men er innført uten samtykke.

FELO fikk medhold
Nemnda gjorde følgende vedtak i begge sakene:

«Aidon / Kamstrup plikter innen 30 dager å gi 
FELO informasjon om måleresultat av lednings
bunden spennings støy som ligger til grunn for CE 
godkjenning fra deres strømmålere.»

Kamstrup valgte da å gi FELO målingene for skitten
strøm. Men Aidon valgte å bare sende en begrenset 
målerapport som de hevdet var dekkende, og skrev 
at måleresultatene måtte sees i sammenheng med 
de gjeldende grenseverdiene. FELO svarte samme 
dag at denne informasjonen ikke var i samsvar med 
vedtaket og sendte ny klage til Klagenemnda. 

Saken går til retten
Kravet fra FELO var nå modifisert til å kreve at 
Aidon gir FELO «kopi av målekurver av lednings
bunden spennings støy som ligger til grunn for CE
godkjenning av strømmålere». 

Dette var et mer konkret og målrettet krav som 
ikke opp muntret til irrelevant snakk fra Aidon. 
Fordi kravet om informasjon ble endret, opprettet 
miljø klagenemnda en ny sak, og FELO fikk medhold 
på nytt.

Avgjørelsen til Klagenemnda er endelig og kan 
ikke påklages. Neste steg i prosessen er å ta 
saken til Ting retten for såkalt tvangsfullbyrdelse, 
altså at rettsvesenet skal kreve at informasjonen 
blir utlevert. Den 23. februar 2022 sendte FELO 
saken til Oslo Tingrett med begjæring om tvangs-
fullbyrdelse. Da skjønte Aidon at det var alvor, og 
sendte de etterspurte målingene av ledningsbundet 
spenningsstøy som FELO ba om.

Red. anm: Denne saken har krevd langvarig innsats 
og stor kompetanse, først og fremst fra Erik Avnskog 
i FELOstyret. Underveis har han fått gode innspill 
fra Jostein Ravndal, Odd Magne Hjortland og Einar 
Flydal. Dokumentene i saken er tilgjengelig på  
felo.no
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«I nemndas vurdering  
veide det tungt at retten til  
miljø informasjon skal gjøre  
det lettere å beskytte seg selv 
mot helse og miljøskade.»
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Litle Stokkavatn i Stavanger kommune er et idyllisk 
turområde som brukes av voksne og barn. Det var 
nettopp i dette området Telia bestemte seg for å 
bygge en 31 meter høy mast med et antenneanlegg 
som til sammen ville rage høyt over tretoppene 
i området, og være synlig på lang avstand.

Da planene ble kjent, våknet kampviljen i Jostein 
Ravndal. 

– Vi var to naboer som engasjerte oss og stod for 
det praktiske arbeidet med å få stoppe utbyggingen, 
forteller han. 

Informasjon om miljøpåvirkning
Telia brukte et firma som heter Pro Invenia til 
ut arbeidelse og oppfølging av byggesøknaden 
for mobil masten. Byggesøknaden var i henhold 
til plan og bygningsloven og inneholdt bygnings
tekniske opplysninger som plassering, høyde og 
diameter på masten, informasjon om en tilhørende 
teknisk hytte og lignende. 

– Jeg ønsket mer informasjon om den tekniske delen 
av anlegget og konsekvenser av utbyggingen. Med 
henvisning til tidligere saker som var behandlet av 
Miljøklagenemda, ba jeg Pro Invenia om kopi av de 

Telia ville bygge en monstermast i en naturperle:

Slik klarte  
lokal miljøet å få 
stoppet utbyggingen
TEKST: JOSTEIN RAVNDAL OG LILY KALVØ  FOTO: PRIVAT 
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konsekvensvurderingene som var gjort med hensyn 
til mulig påvirkning på menneskers helse og fauna 
der mastene er plassert, forteller Ravndal. 

Ravndal fikk aldri noen konkret informasjon 
om masten fra Pro Invenia, kun noen generelle  
brosjyrer om mobilmaster og stråling.

Ga ikke opp
Neste skritt ble da en henvendelse direkte til Telia, 
der naboene igjen ba om kopi av konsekvens
vurderinger. Telia bekreftet skriftlig at de hadde 
plikt til å utlevere miljøinformasjon. 

Utover dette inneholdt svaret en generell rede
gjørelse om samfunnsansvar, mobilnettet, miljø
informasjon og elektromagnetiske felt. Det var 
ingen spesifikk informasjon om den planlagte 
installasjonen. – Jeg forstod at det var behov for å 
gi en klarere beskrivelse av hva jeg ønsket svar på. 
Et nytt brev ble sendt med utfyllende beskrivelse av 
de opplysningene jeg ønsket. 

Hovedpunktene var:
• Samlet RF (radiofrekvent) stråling fra  

base stasjonen
• Elektromagnetiske felt fra tekniske hytte
• Lynvern og risiko 

– Svarene var unøyaktige
Ifølge Ravndal inneholdt svaret fra Telia tabeller 
og oversikter over RF-stråling som ikke var korrekte. 

– Sendereffektene som ble oppgitt var for mobil-
telefoner (håndsett) og ikke for basestasjoner. 
I tillegg gjaldt deler av informasjonen noen gamle 
mobil systemer som ble nedlagt for 10–15 år siden, 
for klarer han.

Når det gjaldt elektromagnetiske felt utenfor teknisk 
hytte, opplyste Telia at det ikke var slike felt fra ut
styr i hytta. Ved egen måling utenfor en tilsvarende 
hytte fant Ravndal at dette stemte. Lynvern og risiko 
var ikke vurdert for den planlagte basestasjonen.

Klaget til Miljøklagenemda
De mangelfulle svarene om samlet RF (radio
frekvents) stråling fra basestasjonen ble fulgt opp 
i en omfattende e-post utveksling med Telia. 

– Dette var en krevende prosess, da jeg måtte 
bruke mye tid og krefter på å tilbakevise både feil 
og usann heter i informasjonen.  Etter en tid ga jeg 
opp å få korrekt informasjon og tok saken videre til 
Miljø klagenemnda.

Den 21 oktober 2016 ble et brev sendt til Miljø
klagenemnda, der Ravndal ba om hjelp til å få 
utlevert korrekt og kvalitetssikret informasjon om RF 
stråling fra den planlagte basestasjonen. 

Brevet inneholdt dokumentasjon på at Telia hadde 
gitt dels mangelfull og dels feilaktig informasjon, og 
krav om at Telia skal gi spesifikk informasjon om RF-
stråling fra det planlagte anlegget.

Medhold i Klagenemnda
Avgjørelsen i klagenemnda kom nesten 6 måneder 
senere. Den fastslo at Telia pliktet innen 30 dager 
fra vedtaket var mottatt å oppfylle sin informasjons
plikt om RFstråling fra den planlagte basestasjonen 
i Stavanger kommune.

Istedenfor å oppfylle informasjonsplikten, valgte 
Telia å trekke hele byggesøknaden med følgende 
begrunnelse: 

«Basert på en samlet vurdering og analyse av Telia 
sin dekning og kapasitet ved Litle Stokkavatnet, har 
vi konkludert med at det ikke vil bli aktuelt å bygge 
den planlagte masten.»

Hvorfor ga Telia opp?
Et sentralt spørsmål er hvorfor Telia valgte å trekke 
søknaden. Var det klagesaken til Miljøklagenemnda 
som gjorde at de trakk byggesaken? Dette kan være 
en medvirkende årsak, tror Ravndal. Telia hadde en 
annen oppfatning. I et intervju med en lokalavis står 
det:

«Dette har tatt lang tid, og vi ser det vil fortsatt 
ta lang tid før masten eventuelt kan settes opp.  
Vi vurderer hele tiden hva som er nødvendig og 
vurderer det nå dithen at vi klarer oss uten denne 
masten.»

Hovedgrunnen til at saken trakk ut i tid, mener 
Ravndal var at de klarte å få beslutningstagerne 
i kommunen til å utsette behandlingen av bygge-
saken. De viktigste grepene de gjorde i denne 
sammen hengen var:
• Naboene ble engasjert i en omfattende protest 

mot masten

«Dette var en krevende prosess,
da jeg måtte bruke mye tid og 
krefter på å tilbakevise både feil 
og usannheter i informasjonen .» 
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• En egen risikovurdering for lyn og lynvern ble 
utarbeidet

• En lokalavis laget et stort oppslag om saken
• Våre synspunkter ble presentert direkte til de 

politisk valgte beslutningstagerne 

Lynvern og risiko
Når en 31 meter høy stålmast plasseres like ved en 
balløkke i et område der barn og unge oppholder 
seg, er det viktig med en vurdering av risiko forbun
det med lynnedslag. Hverken Stavanger kommune 
eller Telia hadde gjort en slik risikovurdering for 
den aktuelle plasseringen. For å få gjort en risiko
vurdering i forbindelse med lynnedslag, engasjerte 
vi et erfarent konsulentfirma. 

Oppsummeringen fra  
konsulenten var: 

«Vår konklusjon er veldig kort og etter tidligere 
erfaringer med tilsvarende master og beliggenhet 
til boliger og lekeplasser, bør ikke masten etableres 
i dette området.»

Lokalavisen og kommunens  
behandling
Byggesaken om masten skulle sluttbehandles 
i kommunal styret for byutvikling (KBU) like før jul 
i 2016. Administrasjonens anbefaling var å gi til-
latelse til å bygge masten: 

«Den samfunnsmessige betydningen av å få nød
vendig infrastruktur for mobiltelefoni innenfor 
området, er en tungtveiende grunn for å gi dispen
sasjon og tillatelse.»

Før møtet i KBU klarte aksjonistene å engasjere en 
av de lokale avisene til å skrive om saken. Avisen 
laget et stort oppslag om «monstermast på Stokka», 
naboenes protest og manglende risikovurdering. 
Denne dekningen satte saken i offentlighetens lys 
før KBUmøtet. 

– I tillegg laget vi et notat med våre synspunkter 
som ble sendt direkte til hvert enkelt medlem i KBU, 
forteller Ravndal.

Det hele endte opp med følgende vedtak: 

«Saken utsettes til januar 2017. Kommunalstyret for 
byutvikling ber Rådmannen invitere tele-selskapene 
til et dialogmøte med AU-KBU for å se nærmere på 
egnede plasser for plassering av basestasjoner og 
mobilmaster.»

Byggingen av masten ble skrinlagt
Teleselskapene ble invitert til dialogmøte, men jeg 
kjenner ikke til at det ble holdt noe møte. Tiden gikk 
uten at noe skjedde. 

I mai 2017 kom vedtaket fra Miljøklagenemnda som 
påla Telia å oppfylle informasjonsplikten. Telias svar 
var at de ikke lenger hadde behov for masten og 
trakk byggesøknaden.

«Istedenfor å oppfylle 
informasjons plikten, valgte Telia 
å trekke hele byggesøknaden.»

Dette er saken 

I 2016 søkte Telia om å bygge en 31 meter 
høy mast for mobilsendere i et flott og hyp-
pig brukt friområde ved Litle Stokkavatn i 
Stavanger. 

Mobilmasten skulle plasseres i en hensyns-
sone for bevaring av naturmiljø, svært nær 
bebyggelsen og like ved en balløkke/leke-
plass for barn og unge

Monstermasten

Telia hadde en leieavtale med Stavanger 
kommune som forpliktet dem å gi plass 
i masten til andre mobiloperatører. Dette 
betydde at i toppen på masten kunne det bli 
antenneanlegg for i alt 3 mobiloperatører 
(Telia, Telenor og Ice). 
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Miljøinformasjonsloven  
– vår rett til å få informasjon

TEKST: JOSTEIN RAVNDAL

Mange er ikke klar over at vi har en 
lovfestet rett til å be om og å få miljøin
formasjon fra myndigheter og virksom
heter. 

Denne retten er lovfestet i Miljøinformasjonsloven. 
I saken om bygging av en stor mobilmast i Stavanger 
ble denne loven brukt aktivt for å få informasjon om 
hva som var planlagt bygd. Loven ble også brukt for 
å få informasjon om de nye AMS strømmålerne som 
nettselskapene har tatt i bruk.

Miljøinformasjonsloven
Miljøinformasjonslovens formål er å sikre tilgang 
til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for 
den enkelte å bidra til vern av miljøet, verne seg selv 
mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og 
private beslutningstakere i miljøspørsmål.

Loven gir deg rett til å spørre og krav på å få svar. 
De som ber om informasjon, behøver ikke å vise at 
de trenger informasjonen eller fortelle hva de skal 
bruke informasjonen til. De må bare opplyse hva de 
vil ha informasjon om.

Hva er miljøinformasjon?
Begrepet «miljøinformasjon» skal tolkes vidt og det 
omfatter fakta og vurderinger i form av analyser, 
beregninger og andre faglige og politiske vurdering
er om miljøet, inkludert kulturminner og kulturmiljø, 
menneskelig aktivitet som påvirker eller kan påvirke 
miljøet, menneskers helse, sikkerhet og levevilkår 
(i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket av mil
jøet eller menneskelig aktivitet som nevnt over).

Informasjon om plassering av basestasjoner og 
elektro magnetisk stråling fra basestasjoner og AMS 
strømmålere er eksempler på saker som faller inn 
under begrepet miljøinformasjon.

Miljøinformasjonsloven har en egen klagenemnd
For privatpersoner kan det fortone seg som uover
kommelig å ta opp kampen med en stor bedrift 

som ikke gir fra seg informasjon. Det spesielle med 
miljø informasjonsloven er at den har en egen klage
nemnd som kan hjelpe deg. 

Dersom du har bedt om å få miljøinformasjon fra 
en privat virksomhet, og virksomheten nekter å 
svare eller ikke gir fullstendig informasjon, kan 
du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. 
Klage behandlingen er gratis. Nemndas vedtak om 
utlevering av informasjon er endelig og kan ikke 
påklages.

Klagenemnda består av åtte medlemmer. Leder og 
nestleder er jurister, tre medlemmer har bakgrunn 
fra næringslivet og tre medlemmer har bakgrunn fra 
henholdsvis en miljøvernorganisasjon, en forbruker
organisasjon og et medieorgan/medieorganisasjon.

Ny veileder
Miljøinformasjonsloven gir deg altså rett til å få  
informasjon, men det er du som må ta stilling til 
hvilken informasjon du ønsker og hva du vil bruke 
informasjonen til. 

For å gjøre loven og anvendelsen av den mer kjent, 
har Klima og miljødepartementet i 2021 utarbeidet 
en ny veileder til loven. Du finner den her: https://
www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiled-
er-til-miljoinformasjonsloven/id2829895/
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Overlege Tone Elise Gjøtterud Henriksen har vært 
en talsmann for bruk av briller med oransje glass 
om kvelden for å sove bedre.  Bakgrunnen er 
hennes forskning på pasienter med bipolar lidelse. 
Disse pasientene brukte briller med dyp oransje 
brille glass og viste seg å sove bedre når de hadd e 
brukt slike briller. Bakgrunnen for dette er en 
relativt ny oppdagelse av en type celler i øyet som 

Bedre søvn uten blått lys
TEKST: IVER MYSTERUD/HELSEMAGASINET VITENSKAP OG FORNUFT 

Bruk av briller med oransje glass om kvelden bedrer søvnen. Slike briller filtrerer  
vekk det blå lyset, og da blir hjernen lurt til å tro at det er mørkt. Produksjonen av 
”natthormonet” melatonin settes først i gang når det blå lyset er vekke.

er ansvarlig for dagsignalet. Disse cellene er kun 
følsomme for blått lys. Normalt er det blå lyset  
et signal til hjernen om at det er dag, og dette skal 
holde oss våkne. Problemet i vår tid er at vi utsettes 
for et vidt spekter av kunstige lyskilder som avgir 
blått lys og dermed holder oss våkne. Dette er 
spesielt problematisk om kvelden når hjernen skal 
forberede oss på å sove.1

Bilde av person med oransje briller  Her er et eksempel: https://helsefonna.no/avdelinger/klinikkforpsykiskhel
severn/valensjukehus/brukavvirtuellmorkebehandlingvedmanioghypomani
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For eksempel avgir TV, PC, nettbrett, smarttelefoner 
og tilsvarende digitale enheter blått lys. Dette er 
teknologi de fleste av oss bruker mye av, særlig om 
kvelden. Derfor er det aktuelt å bruke briller med 
oransje brilleglass om kvelden. Slike briller kalles 
”blålysbriller”, ”blåblokkerende briller”, ”blålys
blokkerende briller” og ”antiblålysbriller”.

Henriksen anbefaler alle å bruke slike briller to 
timer før leggetid, mens det for bipolare pasienter 
i manisk tilstand bør startes tidligere på kvelden. 
Det er viktig at man ikke utsettes for lys etter disse 
timene. Ved eventuell lyseksponering vil effekten 
forsvinne etter noen få minutter. Etter fem minutter 
er melatonin nivået helt undertrykt. Ved toalettbesøk 
nattestid anbefaler Henriksen å ta på seg blålys
briller før man slår på lyset. Legen selv og hennes 
familie – mann og tre gutter på 16, 18 og 24 år – 
har brukt slike briller i mange år. De begynte med 
blålysbriller da barna var små, og ungene syntes det 
var gøy å lure hjernen.2 

Pass opp!
Henriksen fraråder å bruke oransje briller på mor
genen eller som sykkelbriller på dagtid. Grunnen er 
at de filtrerer de blå frekvensene fra dagslyset, og vi 
trenger det blå lyset på dagtid.2 Unntaket er dersom 
man ønsker å endre døgnrytme, for eksempel ved 
tilpasning til ny tidssone der man vil minimalisere 
symptomer på jetlag.2

Hun vektlegger også at brillene bør filtrere bort alt 
det blå lyset.2 Blålysbriller vil normalt filtrere bort 
mer enn 99 prosent av det blå lyset, men man bør 
likevel unngå å ha høy lysstyrke på pc og mobil
telefon på kveldstid i timene før man skal legge seg.2

Blålysbriller må aldri brukes dersom man er fører 
for et kjøretøy eller farlige maskiner, ei heller i situa
sjoner der det er viktig å være svært årvåken. Man 
bør heller ikke se direkte mot sola mens man bruker 
slike briller og generelt unngå ekstremt sterkt lys. 
Grunnen er at brillene svekker pupillrefleksen under 
bruk.2

Valg av blålysbriller
En rekke forhandlere selger blålysbriller. Briller med 
oransje glass finnes i flere prisklasser.

Er det så kvalitetsforskjeller på billige og dyre briller, 
eller betaler man kun mer for kjente merker? Hen

riksen vektlegger at pris ikke er avgjørende for en 
brilles evne til å filtrere bort blått lys. 

– Det er en del forvirring om disse temaene, også 
blant leger og optikere, mener Henriksen.  
– Et problem er at begrepet ”blålysbriller” ofte 
brukes om både blålysreduserende og blålys
blokkerende briller. Dette er en stor kilde til feil 
og forvirring, poengterer hun. 

Henriksen vektlegger at briller må filtrere bort lyset 
opp mot 530 nm, altså både lilla og blått samt litt 
grønt lys. Det er dette som i forskning er funnet å 
ha effekter på søvnproblemer.

– Da kommer man ikke unna å bruke dyp oransje 
briller, poengterer Henriksen. Hun legger til at man 
ikke må overdrive dypheten i oransjefargen. Det har 
med den opplevde lysheten av omgivelsene å gjøre, 
altså at de kan oppfattes som for mørke. Henriksen 
poengterer også at man bør velge briller som er 
relativt store, slik at det ikke kommer så mye lys inn 
på sidene. I tillegg er valg av briller til en viss grad 
individuelt. Det beste er nemlig å velge en type som 
passer med ens individuelle ansikt. 

– I prinsippet kan et par billige vernebriller være like 
bra som et par dyre briller av et merke som Ray Ban, 
sier hun.

Ellers anbefaler Henriksen å velge briller som er 
klassifisert som medisinsk utstyr i klasse 1. Da har 
produsentene vist at brillene er i samsvar med det 
som er funnet å ha effekt i forskingen.

Vanlige briller
Hvis man gjør et nettsøk på ”blålysbriller”, vil man 
få mange treff fra kommersielle aktører som selger 
vanlige briller med filter mot blått lys, enten som 
et lag utenpå eller innbakt i brilleglasset. Hvis man 
for eksempel er avhengig av briller for å lese, vil 
slike briller være utmerkete om kvelden, men ikke 
på dagtid. Da trenger man som nevnt å bli ek
sponert for blått lys. I slike tilfeller vil det være mest 
hensikts messig med to sett briller, ett for dagtid og 
ett for timene før legging. Det hele vil også være 
avhengig av hvor mye av det blå lyset brillene filtre
rer vekk.

Henriksen forklarer at slike briller ofte selges som 
”databriller”, altså briller som skal beskytte øynene 

Kilder
1 Olsen HS. Familien sverger til oransje briller hver kveld – nå forteller de hvorfor. Tv2.no 20.3.2021. https://www.tv2.no/a/13880355/
2 Bruk av virtuell mørkebehandling ved mani og hypomani. Helse Fonna 22.1.2020. https://helsefonna.no/avdelinger/klinikkforpsykiskhelsevern/
valensjukehus/brukavvirtuellmorkebehandlingvedmanioghypomani#hardusporsmal
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når man arbeider ved en pc. For mye UV, fiolett og 
blått lys er belastende for øynene og kan påvirke 
synsskarpheten negativt. Det er dette brillene skal 
motvirke. – Disse brillene fjerner imidlertid bare den 
nedre delen av det blå lyset, men slipper gjennom 
de bølgelengdene som sterkest påvirker kroppens 
produksjon av melatonin. Derfor er disse brillene 
uegnet for å motvirke søvnproblemer, sier Henrik
sen. 

– Man kommer rett og slett ikke utenom oransje
fargete glass, sier hun.

– En interessant observasjon jeg har gjort selv, er 
at etter noen minutters bruk, utligner hjernen noe 
av de endrede fargene. Dermed ser verden raskt 
mindre oransje ut. Noen opplever forbigående 
hodepine rett etter at brillene settes på. Da er det 
viktig ikke å gi opp med en gang og se om det går 
fint etter cirka en halv times bruk. Ofte kan prob
lemet avta de neste dagene, avslutter Tone Elise 
Gjøtterud Henriksen.

Red.anm: Denne artikkelen er en noe for-
kortet versjon av artikkelen som er publisert 
på https://vof.no/

Derfor bedrer oransje glass søvnen 

Normalt er det blå lyset et signal til hjernen om at 
det er dag, og dette skal holde oss våkne. Problemet i 
vår tid er at vi utsettes for et vidt spekter av kunstige 
lyskilder som avgir blått lys og dermed holder oss 
våkne. Dette er spesielt problematisk om kvelden når 
hjernen skal forberede oss på å sove. 

Bruk av briller med oransje glass om kvelden bedrer 
søvnen. Slike briller filtrerer vekk det blå lyset, og da 
blir hjernen lurt til å tro at det er mørkt. Produks
jonen av ”natthormonet” melatonin settes først i 
gang når det blå lyset er vekke. Slike briller kalles 
”blålysbriller”, ”blåblokkerende briller”, ”blålysblokker
ende briller” og ”antiblålysbriller”.

Kilder
1 Olsen HS. Familien sverger til oransje briller hver kveld – nå forteller de hvorfor. Tv2.no 20.3.2021. https://www.tv2.no/a/13880355/
2 Bruk av virtuell mørkebehandling ved mani og hypomani. Helse Fonna 22.1.2020. https://helsefonna.no/avdelinger/klinikkforpsykiskhelsevern/
valensjukehus/brukavvirtuellmorkebehandlingvedmanioghypomani#hardusporsmal
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no


