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Mötesnoteringar
Möte hos Telia i Farsta den 13 juni 2001
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Per-Erik Lindberg
Gunnar Ridell
Bertil Artelius
Leif Stensinger
Hans-Göran Öhlin
Lars Wallin
Lars Ankarbring

ordförande
sekreterare
Svensk Energi
Svensk Energi
Banverket
Elsäkerhetsverket (adjungerad)
Telia AB
Svenska Kraftnät
Telia AB (suppleant)

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade dagens möte.
§2 Föregående protokoll.
Lista över ägare av direktjordade högspänningsanläggningar
Punkten kvarstår då Telia ej har erhållit någon förteckning av
Svensk Energi.
Meddelande nr 21
Telias anvisning har lagts in på hemsidan som bilagor till
meddelandet.
Omarbetning av Meddelande nr 1 och Instruktionen
Ordföranden skriver om texten om röstningsregler enligt beslut
på föregående möte. Instruktionen skickas därefter till
huvudmännen för godkännande.
§3 Mätning av potentialer i Banverkets anläggningar
Bertil Artelius meddelade att Banverket inte har slutat mäta
potentialer i 2x 65 kV-ställverken vid driftsättning. Leif
Stensinger informerade att Elsäkerhetsverkets tillsynsman
begär intyg på genomförd mätning från Banverket. Telia har i
en skrivelse till Elsäkerhetsverket begärt ett klarläggande.
Frågan följs upp vid nästkommande möte.
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§4 Skador på Telias utrustning i Jokkmokk
Det uppstod en skada till följd av hög spänning i Jokkmokks
telestation 28 februari 2000.
Vattenfall Norrnät har gjort mätningar som visar förhöjt
jordtagsmotstånd i högspänninganläggningen. Det är oklart
om mätresultatet delgivits Telia innan skadan inträffade.
Nämnden rekommenderar att skadekostnaden på 75 000 kr
delas lika mellan parterna
§5 Ändrad ersättning för översyn av skyddsplatser
Hans-Göran Öhlin redovisade det nya förslaget till
kostnadersättning. Eftersom en stor del av inventeringen av
skyddsplatser återstår är det svårt att göra en långsiktigt
rättvisande ersättningsmodell. Hans-Göran fick i uppgift att
inför nästa möte presentera ett utkast till ny utgåva för
Meddelande nr 14, där det nya ersättningsförslaget utgör en
bilaga som föreslås gälla ett år framåt.
§6 Övrigt
Sekreteraren informerade om ett möte mellan Svenska
Kraftnät, Sydkraft Elnät Syd och Sydgas angående
växelspänningskorrosion på en gasledning i Halland.
Utredning pågår om lämplig åtgärd för att begränsa
korrosionen.
Ordföranden berättade att det hållits en avtackningslunch för
William Persäter.
Nästa möte
Mötet hålls den 26 september kl.9.30 hos Vattenfall Sveanät
i Sollentuna.
Vid protokollet

Dan Hübinette

