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Mötesnoteringar
Möte hos Sveriges Elleverantörer den 23 maj 2000
Deltagare:
Alf Andersson
Lars Wallin
Per-Erik Lindberg
Göran Runvik
Bertil Artelius
Birger Eriksson
Hans-Göran Öhlin
Lars Ankarbring

ordförande
Svenska Kraftnät
Vattenfall Sveanät AB
Sydkraft Elnät Syd AB
Banverket
Sveriges Elleverantörer
Telia AB
Telia AB (suppleant)

§1) Ordförande Alf Andersson hälsade deltagarna välkomna.
Som dagens sekreterare utsågs Lars. Utskickad dagordning
fastställdes. Hans-Göran Öhlin och Göran Runvik utsågs att
justera protokollet.
§2) Föregående protokoll.
ß5) Textförslag till hemsidan bra.
ß6) Någon rättelse av artikeln i ERA har ej gjorts. Ingen vidare
åtgärd.
ß8) Telia efterfrågade ånyo listan på ägare av direktjordade
högspänningsanläggningar.
För att minska ljudstörningarna på västkusten har mätningar
med provisorisk topplina utförts. Någon förbättring har dock ej
ernåtts.
ß3) Rapport från arbetsgruppen angående nytt meddelande
istället för meddelande nr 9.
Arbetsgruppen visade ett utkast. Ny tabell skall införas så att
olika avstånd fås för kablar och luftledningar. Arbetsgruppen
gav sig själv bakläxa, och återkommer med nytt material till
nästa möte.
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Adress Svenska Kraftnät
Box 526
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Telefon
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08 - 37 84 05
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ß4) Förslag till ändring av meddelande nr 1.
Fortsatt behandling från föregående möte. Enighet fans att
utöka nämndens arbetsområde att omfatta ljudstörningar från
alla typer av starkströmsan-läggningar ( isolerade nät, HVDC
mm). Dock skall ej tåg, rörledningar industrier mm omfattas.
En arbetsgrupp med Alf, Dan, Birger och Lars kommer med
textförslag till nästa möte.
ß5) Nytt prisbasbelopp.
Telia informerade att nytt prisbasbelopp är 36600 mot
tidigare 36400.
ß6) Jordfelsstatistiken
Telia redogjorde för inträffade jordfel under 1999. Felen var
av normal omfattning. Banverket fick frågan om inträffade
jordfel, då det var länge sedan några rapporterats. På Svk:s
hemsida finns för närvande information om inträffade
störningar endast för sept 99. I fortsättningen skall denna
uppdateras varje månad med det underlag som erhålls från
Telia.
Jordfelsstatistiken skall vidare uppdateras en gång årligen
för att ingå i meddelande nr 14.
ß7) Övrigt
Birger berättade om förändringen inom Svel, som innebär att
även Kraftverksföreningen ingår i den nya föreningen som
får namnet Svensk Energi.
ß8) Nästa möte
Nästa möte hålls tisdag 20/9 kl. 10 hos Sydkraft Elnät Syd
AB i Malmö.(Göran möter vid flygplatsen)
Mötet därefter 28/11.

Vid protokollet

Lars Wallin

Justeras

Alf Andersson

Göran Runvik

Hans-Göran Öhlin

