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Mötesanteckningar

Möte hos Svenska kraftnät onsdagen den 1 oktober 2015, kl. 09:30.
Deltagare:

Katarina Grén
Edward Friman
Fredrik Roos
Matz Tapper
Johan Öckerman
Roland Elfsö
Bo Nyström
Mats Kvarngren
Anders Richert

ordförande
sekreterare, Svenska kraftnät
Svensk Energi (E.ON Elnät AB)
Svensk Energi
Svensk Energi (Vattenfall eldistribution AB)
Trafikverket (ersättare för Per-Anders Lindeberg)
TeliaSonera Skanova Access AB
Svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket (adj.)

Övriga närvarande:

William Lak

TeliaSonera Skanova Access AB

Innan mötet genomfördes en presentationsrunda där Katarina fick en kort
presentation från var och en.
Katarina själv är chefsrådman vid Södertörns tingsrätt, där Katarina var med
från starten och var med och byggde upp denna tingsrätt och arbetade bl.a.
tillsammans med TSN:s tidigare ordförande Alf Andersson. Katarina har gått
den traditionella vägen för jurister att bli domare, men har även under en tid
arbetat vid Post och telestyrelsen.
1

Mötets öppnande
I egenskap av värd öppnade Mats Kvarngren mötet.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3

Val av ny ordförande
Möte godkände enhälligt Katarina Grén som ny ordförande i Telestörningsnämnden. (Formalia ordnades med underskrifter. Underskrift av
trafikverket sker genom att beslutet skickas till Per-Anders Lindeberg
som inte kunde närvara vid mötet.)

Huvudmän:

Svenska kraftnät
Svensk Energi
Trafikverket
TeliaSonera Skanova Access AB

I samarbete med:

Elsäkerhetsverket

Adress:

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Telefon: 08-475 80 00
E-post: tsn@svk.se
Hemsida: www.svk.se
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Föregående mötesanteckningar: 2015-1
Fel år är angivet i datumet för mötet.
Anders Richert har fått sitt namn felstavat.
Med dessa punkter rättade kan protokollet läggas till handlingarna.
Johan Öckerman hade ytterligare en kommentar till punkt 9 i föregående mötesprotokoll. Fallet där ”skador sker åt andra hållet” är ett fall
i Landskrona (Bo Nyström tror det är Helsingborg) där teleinstallationer förorsakat korrosion.
Mötesanteckningarna och meddelanden läggs upp på Telestörningsnämndens hemsida under Svk:s hemsida. En länk till Telestörningsnämndens sida ska bifogas utskicken av mötesprotokoll.

5

Anslutning av isolertransformatorer.
Mats Kvarngren har inte haft möjlighet att skriva detta meddelande.
Ytterligare en person har anställts för att arbeta med jordningsfrågor
på Svenska kraftnät och Mats hoppas därmed att han får tid att skriva
detta meddelande.
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Uppdatering av meddelande 16 (Bo Nyström)
Inför mötet hade Bo Nyström och William Lak tagit fram ett förslag
till nytt Meddelande 16, som bifogades kallelsen.
Mötet beslutade på Johan Öckermans förslag att godkänna föreslagna
1200 kr för debitering per kontroll och skyddsplats. Debiteringen ska
gälla från 2015-01-01 och fram till att Telestörningsnämnden tagit
fram och godkänt ett nytt Meddelande 16.
Innan beslutet fattades diskuterades innehållet och kom fram till följande:

7

•

Meddelande 16 ska renodlas till att gälla kostnader för besiktning. Övrig beskrivning finns i Meddelande 24. Det som ev.
saknas skall i så fall kompletteras i Meddelande 24. TeliaSonera Skanova Access AB kommer med uppdaterade förslag till
nästa möte.

•

Meddelande 24 ses över. Eventuella kostnader för andra poster
lyfts ut och placeras i ett eller flera nya meddelande. TeliaSonera Skanova Access AB kommer med uppdaterade förslag till
nästa möte.

Meddelande Nr 13. Lång tid att få svar på budgetofferter på
skyddsåtgärder.
Inför mötet hade Bo Nyström och William Lak tagit fram ett förslag
till mindre ändringar i Meddelande 13, som bifogades kallelsen.
Mötet beslutade att lämna meddelande oförändrat då det redan framgår vad som gäller. Problemen med långa svarstider torde inte heller
lösas med de föreslagna ändringarna, utan måste lösas på annat sätt.
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Byte av begreppet ”tätort” mot ”område med detaljplan” i
Meddelande 21, förslag från Svenska kraftnät.
Mötet diskuterade för och nackdelar med de olika begreppen och kom
fram till att det inte är självklart att det ena eller andra uppfyller syftet
då det har elsäkerhetsmässiga aspekter.
Mötet beslutade att behålla begreppet ”tätort” i Meddelande 21.
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Prisbasbelopp för 2016
Prisbasbeloppet för 2016 blir 44 300 kr.
Mötet beslutade att värdet på prisbasbeloppet stryks ur Meddelande 17
och istället hänvisas till SCB:s hemsida.

10 Information.
Meddelande 1, 2 och 17 har ändrats.
Nr 1: utgåva 13; ny medlemsförteckning
Nr 2: utgåva 19; ändrade utgåvor
Nr 17: utgåva 8; referens till SCB ang. prisbasbelopp
11 Övrigt
12 Nästa möte
Nästa möte är planerat till onsdagen den 17 mars 2016, kl 9:30 hos
Svenska kraftnät.
13 Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid tangentbordet

Edward Friman

