Hvad kan jeg selv gøre?
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Stil krav om, at dit lokale el-netselskab
installerer en kablet løsning eller hold fast i,
at du vil beholde din gamle, analoge elmåler,
og at du selv aflæser dit elforbrug og ringer til
el-netselskabet for at oplyse dit forbrug.
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Henvis til Bekendtgørelse 1358, som
udelukkende anviser, at elmåleren skal være
en fjernaflæst elmåler. Der står intet om
trådløs fjernaflæst elmåler.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R07
10.aspx?id=160434

Henvis til Bekendtgørelse 1358, som
udelukkende anviser, at elmåleren skal være
en fjernaflæst elmåler. Der står intet om
trådløs fjernaflæst elmåler.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R07
10.aspx?id=160434

Henvis til Bekendtgørelse 1358, som
udelukkende anviser, at elmåleren skal være
en fjernaflæst elmåler. Der står intet om
trådløs fjernaflæst elmåler.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R07
10.aspx?id=160434

Skriv på forhånd et brev til dit el-netselskab,
hvor du formulerer dit ønske om
dispensation/fravalg af trådløs elmåler, hvis
din elmåler endnu ikke er udskiftet.
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Hvis du i dit hjem allerede har en trådløs
fjernaflæst elmåler, kan du kontakte dit elnetselskab og forklare dem din situation og
forlange en kablet løsning eller en
geninstallering af den gamle analoge måler.
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Hvis el-netselskabet ikke er samarbejdsvillig,
kan du skrive og ringe til el-netselskabet og
meddele, at du vil gå til medierne med sagen.
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Vi er mange, der siger NEJ TAK til de trådløse
elmålere. Pga. EHS bliver vi syge af at være
eksponeret for den elektromagnetiske
stråling – som påvirker alle mennesker.
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