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Yttrande över Remiss över förslag avseende ändringar i Energimarknadsinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
(EIFS 2011:3)
Elöverkänsligas Riksförbund har fått möjlighet att lämna yttrande över förslag till ändringar i
EI:s mätföreskrifter (EIFS 2011:3). Här följer våra synpunkter.
Vi finner det tillfredsställande att femte stycket i 2 kap 3 § finns kvar, så att det fortfarande
blir möjligt för elöverkänsliga personer att göra manuella månatliga avläsningar och därmed
ha kvar mätare utan fjärravläsningsutrustning och helt analoga mätare.
Som vi tidigare informerat om så blir många elöverkänsliga personer sjuka av elektronisk
utrustning, bl.a. elektroniska elmätare, och i synnerhet fjärravläsningsutrustning som är
ständigt aktiverad (vilket är fallet med bl.a. PLC-system, dvs där fjärrkommunikationen sker
via elnätet). Därför är det angeläget att elöverkänsliga kan behålla sina gamla mätare och
fortsätta att göra manuella avläsningar.
Ett problem som uppkommer nu, när alla elanvändare kan begära timmätning utan kostnad, är
om grannar till elöverkänsliga önskar få timmätning. Det finns då en risk att elnätsföretaget
måste ändra sitt fjärravläsningssystem eller öka avläsningsfrekvensen till varje dygn istället
för månadsvis. I några fall har nämligen problem för elöverkänsliga kunnat undvikas eller
reduceras genom att även grannarna haft kvar manuell avläsning.
Om en sådan granne önskar timmätning och nätföretaget då måste installera fjärravläsning
eller göra en ändring i ett sådant system, är det angeläget att man noggrant undersöker
situationen på plats. I många fall bör PLC-system undvikas eftersom dessa medför att berörda
elnät då kommer att omges av elektromagnetiska störningsfält som kan ge kraftiga besvär för
elöverkänsliga personer. En utredning bör göras om vilken teknik som kan ge de bästa
förutsättningarna för den elöverkänslige kunden.
I en del fall kan ett radiobaserat system vara att föredra, förutsatt att man kan utföra det så att
exponeringen för den elöverkänslige inte ökar. Det är vanligt att elöverkänsliga reagerar även
på sådana om grannens mätare/antenn eller repeater/router finns i närheten.
Vi är medvetna om att dessa frågor inte berörs av mätningsföreskrifterna, utan är en följd av
ellagens nya utformning. Det är dock angeläget att EI känner till dessa problem vid sina
kontakter med olika elnätsföretag.
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