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Mötesnoteringar
Möte i Farsta den1 juni 1999
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
William Persäter
Lars Wallin
Per-Erik Lindberg
Göran Runvik
Bertil Artelius
Birger Eriksson
Lars Ankarbring
Hans-Göran Öhlin

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

§1) Ordförande Alf Andersson hälsade deltagarna välkomna.
Utskickad dagordning fastställdes. Hans-Göran Öhlin och Lars
Wallin utsågs att justera protokollet.
§2) Föregående protokoll.
Följande tillägg gjordes:
§4) Nämnden har inget eget utredningsansvar utan skall
endast ta ställning till handlingar som inkommit eller begärts
in vid behandling av ärenden.
§ 5) Telia meddelade att man ej accepterar att
jordfelsrapporter skickas med e-post.
§8) TSN:s sida på SvK:s hemsida är svår att hitta, se §9
nedan. Ordförande och sekreterare samordnar kontakt med
journalist B. Magnusson för en artikel i ERA, se §9 nedan.
§3) Fördelning av kostnader vid skada, fortsatt behandling av
meddelande 19.
Det beslutades att meddelande 19 även kan tillämpas vid
fördelning av ersättning efter inträffad skada. Vissa
omformuleringar av texten beslutades. Nätägare som vidtar
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förändringar som avsevärt ökar jordfelsströmmen är skyldig
att rapportera detta till Telia i enlighet med meddelande 20.
Om detta ej gjorts påverkas ansvaret vid inträffad skada.
§4) Rapport från arbetsgrupp om meddelande 9
Det beslutades att meddelandet kan utgå eftersom innehållet i
princip är en upprepning av ellagen. Rekommendationen på
sidan 2 tillämpas inte i praktiken. Nämnden skall utarbeta en
rekommendation som skall utgöra grunden för ett nytt
meddelande med titeln " Avstånd mellan högspänningsanläggning och lågspännings-/ teleanläggning".
Arbetsgruppen fick i uppdrag att komma med utkast till nästa
möte.
§5 Genomgång av samtliga meddelanden
För meddelande 16 beslutades ett antal ändringar samt att
sammanfattningen i PM från Hans-Göran Öhlin läggs till
innehållet för en bättre förståelse av detta.. För meddelande
2,6, 7, 8, 10 och 17 beslutades ett antal tillägg och ändringar
som åtgärdas av sekreteraren. Det tidigare problemet med
automatisk omdatering av meddelandena har lösts av
sekreteraren. För äldre meddelande har samtliga daterats
99-04-20.
§6) Skrivelse från Telia angående överspänningsskydd för
Jämtkraft.
Efter att ha tagit del av inkomna handlingar från parterna ger
nämnden följande rekommendation:
Huvudregeln i ellagen är tillämplig och Jämtkraft har således
skyldighet att bestrida kostnaden för de angivna
skyddsåtgärderna. Jämkrafts båtnadstyrkande kan ej beaktas
då tvisten ej rör investeringskostnad för ny telekabel. För
underhåll av skydd, se även förtydligande till meddelande 16
enligt §5 ovan.
§7) Högspänd likström (HVDC) inom nämndens område ?
Lars Wallin ställde ovanstående fråga.
Nämndens uppfattning är att HVDC omfattas av nämndens
verksamhet. Birger Eriksson fick i uppdrag att till nästa möte
föreslå justering i meddelande 1 så att detta bättre beskriver
nämndens verksamhet. Dessutom beslutades att sekreteraren
rättar ett antal skrivfel i texten. Lars Wallin fick i uppdrag att
till nästa möte undersöka om meddelande 19 går att tillämpa
på HVDC.
§8) Skrivelse från Hans Broman
Hans Broman VAB har inkommit med en skrivelse med
önskemål om förtydligande av bla meddelande 19 . Nämnden
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beslutade att ingen åtgärd skall vidtagas med anledning av
skrivelsen.
§9) Marknadsföring
Kontakt tas med journalist enligt §2 ovan. Sekreteraren fick i
uppdrag att till nästa möte förbättra tillgängligheten för
TSN:s sida på SvK:s hemsida på Internet.
§10) Övrigt
Hans-Göran Öhlin meddelade att Telia i ett flertal fall ej
erhållit bekräftelse från berörda nätbolag på beställning av
skyddsåtgärder. Nämnden anser att denna typ av ärende skall
hanteras skyndsamt och uppmanar de berörda att agera.
Ärendelistan gicks igenom. Sekreteraren gör uppdatering till
nästa möte.
Kommande möten: Tisdag 21/9 kl. 9- 13 Råcksta
Tisdag 7/12 kl. 9-13 plats best. senare
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