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af Adriana og John 
Kroll

Vi har været bevidste 
om skadeligheden af de 
kunstige 
elektromagnetiske 
stråler som wifi, 
mobiltelefoner, 
mobilmaster mv 

udsender i over 10 år.

Med udsigten at få tvangsinstalleret et trådløst 
aflæst smartmeter mailede vi den 25. januar 
2019 en udførlig ikkesamtykkeerklæring til 
Radius Elnet A/S, der bl.a. administrerer elforsy-
ningsnettet for over en million aftagere i Storkø-
benhavn og Nordsjælland.

Vi oplistede en lang række punkter hvor vi kun-
ne konstatere at en evt. installation af et trådløst 
aflæst smartmeter krænkede vores lovmæssige 
rettigheder, dels ift. dansk love dels ift. interna-
tionale konventioner og menneskerettighederne.

Blandt andet følgende: 

"Vi giver ikke samtykke til, at der opsættes så-
dant udstyr på denne adresse.

Det kan hverken vi eller de øvrige beboere på 
denne bopæl af følgende grunde:

1) Der eksisterer ingen gyldig lovhjemmel til at 
påtvinge en sådan installation ind i private hjem. 
Radius installation af fjernaflæste forbrugsmåle-
re til kunderne kan derfor juridisk set kun reg-
nes som et kommercielt TILBUD. Jeg/vi afviser 
tilbuddet.

2) Trådløse fjernaflæste forbrugsmålere (i for-
skellige varianter og tilhørende teknologi) vil 
udgøre en unødig og uacceptabel sundhedsrisiko 
for os og den øvrige familie, såvel for besøgende 
og naboer.

3) Fjernaflæste forbrugsmålere vil give adgang til 
myndigheders og branchens nærmest totale in-
vasion og overvågning af folks privatliv, hvilket 
er fuldstændig uacceptabelt.

4) Trådløse fjernaflæste forbrugsmålere er stærkt 
mistænkt for at udgøre en tilsvarende sundheds-
risiko for dyreliv, planteliv, insekter og miljøet 
generelt. En sådan samfundsudvikling kan jeg/vi 
ikke støtte.

5) Trådløse fjernaflæste forbrugsmålere er en 
krænkelse af menneskerettighederne til et trygt 
og uskadeligt miljø og vi påberåber os beskyt-
telse af Grundlovens §72 (boligen er ukrænke-
lig);

EU-traktatens artikel 1, 3, 6, 8, 17, 24, 26, 35 og 
38 i Den Europæiske Unions charter om grund-

læggende rettigheder (2000); FN’s menneske-
rettighedskonvention artikel 2, 3, 5, 8 og 14 samt 
Nürnberg-koden.

Punkt 1-5 indebærer, at der IKKE foreligger 
grundlag for Radius forsøg på at få trådløs fjern-
aflæst forbrugsmåler installeret i eller i nærhe-
den af mit hjem.

BEK. 1358 om fjernaflæste elmålere og måling af 
elektricitet i slutforbruget, regulerer kun netsel-
skabernes pligter og ansvar, og IKKE privatper-
soner/boligejeres pligter og ansvar, ligesom 
forbrugerbeskyttelsen heller ikke er beskrevet 
og specificeret. Tvangsinstallation af fjernaflæste 
forbrugsmålere hos danske borgere må derfor 
betragtes som ulovlig og som et resultat af en to-
parts aftale mellem Staten og el-branchen frem-
sat i en bekendtgørelse, der har til formål at sik-
re disse to parters økonomiske interesser på 
bekostning af almen velfærd, folkesundhed og 
miljø."

Alligevel blev alle vores argumenter, som sæd-
vanligt, fejet til side med kolde og kyniske dog 
altid svar i en "pæn tone".

Vi blev som mange andre, truet med at ved 
hjælp af foged vil Radius bryde ind i vores bolig 
og med hjælp af politiet, hvis nødvendig ...og de 
gjorde så.

Dagen kom hvor en udkørende fogedforretning, 
på Radius Elnet A/S foranledning, havde meldt 
sin ankomst, med henblik på tvangsinstallation.

Med tanke på et juridisk efterspil ville vi ikke 
sætte nogen fysisk hindring i vejen, den ville 
under alle omstændigheder, havde vi erfaret fra 
andre i samme situation, blive fjernet ved en lå-
sesmed eller politi med rambuk mellemkomst. 
Vores melding til fogeden/retsassessoren, Radius 
Elnet-folkene og elinstallatørerne var: "I er vel-
komne til at inspicere vores nuværende måler, 
men hvis I vil installere en trådløst fjernaflæst 
elmåler bliver I ikke lukket ind med vores 
samtykke - vi lukker døren. Vil I ind uden vores 
samtykke må I selv åbne døren, en handling der 
kan betragtes som simpelt indbrud."

Vi overværede en kort meningsudveksling på 
den anden side af den lukkede dør "skal vi gå ind 
nu?" "ja", hvorefter en Radius Elnet-repræsen-
tant og elinstallatørerne målrettet gik ind af dø-
ren, stålsatte på at installere den uønskede 
elmåler ... efter et kvarter rumsteren på første sal 
hvor elmåleren er placeret forlod de vores bolig 
med skammeligt forrettet sag ...

Vi ville ikke betale udgifterne for låsesmed osv. 
så vi havde ikke en låst dør, men døren var luk-
ket og hvis de ville ind så måtte de selv åbnet og 
de fik fortalt at de var ikke velkomne i vores 
hjem. 

Mange JFk'ere kom og støttede - formand Mads 
Palsvig samt Pia Andersen og Lene Bang fra 
bestyrelsen. Vi er meget taknemmelige for støt-
ten fra alle der kom og dem der hjalp med op-
lysningerne om diverse paragraffer og andet 
juridisk råd som vi kunne bruge i vores forsvar! 
For man føler sig krænket og følelsen af magtes-
løshed kan være overvældende, hvis man oveni-
købet står mutters alene, mens de 'store magter' 
spiller med musklerne. 

Radius-folket blev sikkert overraskede da de 
mærkede vore mentale modstanden, samt det 
sammenhold mellem de forsamlede JFK'ere og 
andet godtfolk, der så godt som muligt, inden 
for lovens rammer, forsøgte at forsvare os.

De fik deres apparatur inde i vores bolig, men vi 
flytter den ud - og vi bliver ved at takke nej, her-
til og ikke længere i alle de henseender, hvor vo-
res ret til at leve i fred og frihed bliver trampet 
på ved hjælp af lov- og konventionsstridige

John og Adriana - Kgs. Lyngby

P.s.: - en artikel fra dagspressen i tiden før det 
gik løs:

"Symptomatisk - vi kunder/borgere har absolut 
ingen indflydelse ift. de centrale beslutninger, 
hvor absurde de end måtte være."

Berlingske, tirsdag d. 11. december 2018

"Forbrugere magtesløse i Radius-salg: Vi har 
ingen interesse i, at der skal tjenes penge på det 
her. En million elkunder er reelt forvist til side-
linjen, når det gælder det omstridte salg af 
Ørsteds elforretning.
Forbrugerrepræsentanter krydser fingre for, at 
der kommer en god ny ejer, men kan reelt intet 
gøre. 80-årige Knud Møller har taget sagen i 
egen hånd."

www.berlingske.dk/virksomheder/forbrugere-
magtesloese-i-radius-salg-vi-har-ingen-
interesse-i-at-der

Smartmeter-
overgreb
Ægteparret Adriana og John 
Kroll beretter om deres 
smertelige overgreb, installation 
af trådløst aflæst elmåler/
smartmeter uden samtykke, 
begået af Radius Elnet A/S i 
tandem med Fogedretten i 
Lyngby.
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