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Enligt 9 kap 2§ ellagen (1997:857), är innehavaren av en elektrisk anläggning skyldig
att svara för att hans anläggning anordnas på ett sådant sätt att skada eller driftstörning
inte vållas annan elektrisk anläggning, som tillkommit tidigare och därigenom har s.k.
tidsprioritet. Om det av tekniska eller ekonomiska skäl befinns lämpligare att erforderliga störningsförebyggande åtgärder utförs vid den störda anläggningen, skall dess innehavare utföra åtgärderna men har då rätt att av den störande anläggningens innehavare uppbära ersättning för kostnaderna efter avdrag för eventuell båtnad genom förbättring av driften.
Ovan angivna regler gäller bl.a. sådana ljudstörningar som uppkommer på teleanläggningar till följd av induktion eller annan avståndsverkan från starkströmsanläggningar.
Däremot är särbestämmelsen i 9 kap 3§ om direktjordade högspänningsanläggningars
innehavares ansvar i förhållande till senare tillkomna anläggningar, dvs. oberoende av
tidsprioritet, inte tillämplig på ljudstörningar.
De åtgärder mot ljudstörningar som kan tillgripas är följande:


Ledningen ersätts med skärmad kabel från telestationen och tillräckligt långt ut,
för att störningen skall bli av acceptabel nivå.



Förbindelserna till de störda abonnenterna byts till transmission med ett störningståligt system t ex ISDN. Detta begränsar dock bandbredden och förhindrar
därmed vissa tjänster.



I fall, då snabb störningsavhjälpning krävs, kan provisoriska åtgärder till-gripas
såsom ”jordning” av lediga ledningspar och installation av neutraliseringstransformatorer eller s.k. noise chokes. Provisoriska åtgärder skall alltid ersättas med
acceptabel permanent lösning

Debitering av åtgärder skall alltid ske i form av engångsbelopp.
I åtskilliga fall har ljudstörningsfrågorna orsakat oklarheter mellan innehavare av teleanläggningar (TeliaSonera Skanova Access och Trafikverket) och starkströms- anläggningar. Dessa oklarheter leder inte sällan till utdragna förhandlingar rörande kostnadsansvaret för åtgärder som hindrar ljudstörningar. Detta kan innebära att åtgärderna försenas och onödiga administrativa kostnader uppkommer för båda parter.
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Enligt Telestörningsnämndens mening tjänar alla parter på en snabb handläggning av
ljudstörningsfrågorna. De undersökningar som erfordras för att klarlägga åtgärdsbehovet och kostnadsansvaret bör därför komma i gång utan onödigt dröjsmål och genomföras på sådant sätt att deras resultat kan accepteras av de berörda parterna.
I syfte att underlätta och påskynda handläggningen av ljudstörningsfrågorna rekommenderar Telestörningsnämnden att följande regler tillämpas så snart fråga uppkommer
om skyldighet för innehavare av starkströmsanläggning att utföra, bekosta eller bidra
till åtgärder för att till acceptabla nivåer reducera förekommande ljudstörningar på teleanläggning:
1. Telesidan underrättar det eller de elnätsinnehavare som misstänks för att vålla
ljudstörning av sådan omfattning att skyddsåtgärder kan behöva vidtas. Mätningar på platsen bör alltid genomföras snarast möjligt för att fastställa störningsnivåer och störningskälla. Telesidan svarar för mätningarnas utförande,
men elnätsidan skall normalt beredas tillfälle både att närvara och att framföra
synpunkter på mätningarnas uppläggning.
2. Om det genom mätningar eller på annat sätt konstaterats att ljudstörningar förekommer som behöver motverkas genom skyddsåtgärder, framlägger telesidan
snarast förslag till åtgärder jämte kostnadsberäkning och uppgift om den andel
av kostnaderna som enligt telesidans mening bör betalas av kraftsidan. Elnätsidan lämnas därvid viss tid (normalt två månader) att granska förslaget och framlägga eventuella motförslag omfattande exempelvis driftomläggningar eller
andra åtgärder på elnätsidan.
3. Om oklarheter kvarstår efter den inledande förhandlingsomgången enligt punkt
2, sammanträffar parterna snarast möjligt för muntlig förhandling. Därvid bör i
första hand eftersträvas att få till stånd överenskommelse om vilken eller vilka
skyddsåtgärder som skall genomföras och om en tidplan för åtgärderna, medan
frågan om kostnadsfördelningen kan anses något mindre brådskande.
4. Om förhandlingarna strandar på grund av oenighet, bör parterna gemensamt eller någon av dem utan dröjsmål anmäla tvisten till Telestörningsnämnden, som
är beredd att uppta frågor av detta slag till skyndsam behandling, utmynnande i
en rekommendation till uppgörelse mellan parterna.
5. Undantag från tillämpning av nämnda regel skall ske, då kostnaden för åtgärder
på telesidan för att eliminera störningarna uppgår till maximalt 50 000 kronor.
Kostnaden skall då delas lika mellan störande och störd part. Vid fall med flera
parter på den störande sidan föreslår telesidan en fördelning av kostnaden mellan de störande. Undantaget motiveras av att kostnaden för parterna att utreda
störningarna vidare samt eventuellt ansvarsförhållande vad gäller exempelvis
tidsprioriteten, kan komma att belöpa sig till högre belopp än vad själva åtgärderna betingar.
Schablonregeln tillämpas inte om ansvaret helt kan hänföras till endera parten.
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