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Mötesnoteringar
Möte hos Elsäkerhetsverket den 8 december 1999
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hubinette
William Persäter
Lars Wallin
Per-Erik Lindberg
Göran Runvik
Bertil Artelius
Hans-Göran Öhlin
Lars Ankarbring

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

§1) Ordförande Alf Andersson hälsade deltagarna välkomna.
Utskickad dagordning fastställdes. Hans-Göran Öhlin och Lars
Wallin utsågs att justera protokollet.
§2) Föregående protokoll.
§2) Intervju med journalist. Se §6
§3) Tillägg i meddelande nr 19. Tillägget är infört.
§4) Ersättning för meddelande nr 9. Se §3
§9) Förbättring av tillgängligheten för hemsidan på Internet.
Det är nu lättare att hitta till TSN på SvK:s hemsida
Klicka på Elmarknaden och sedan Telestörningsnämnden.
§3) Rapport från arbetsgrupp angående nytt meddelande istället
för meddelande nr 9.
Per-Erik Lindberg redovisade en sammanställning av inkomna
synpunkter från deltagarna. Efter en diskussion beslutades att
gruppen skulle fortsätta med arbetet och lämna ett nytt förslag
före månadsskiftet januari/ februari 2000.
§4) Förslag till ändring av meddelande nr 1.
Birger Eriksson som ansvarar för detta var ej närvarande.
Punkten kvarstår till nästa möte
Telestörningsnämnden
Huvudmän

I samarbete med

Svenska Kraftnät
Kraftverksföreningen
Telia AB
Banverket
Sveriges Elleverantˆrer
Elsäkerhetsverket

Adress Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby
Telefon
Telefax

08 - 739 78 00
08 - 37 84 05
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§5) Textförslag till hemsidan.
Göran Runvik presenterade förslag till ändring av texten.
Efter diskussion beslutades om vissa omformuleringar.
Sekreteraren ombesörjer att den nya texten införs på
hemsidan.
§6) Rapport från intervjun med ERA.
Ordförande redogjorde för intervjun och en kopia på den
införda artikeln delades ut. Nämnden var enig om att artikeln
ej gav en korrekt beskrivning och innehåller påståenden som
bygger på missuppfattning om dess verksamhet. Dessutom var
adressen till hemsidan inte införd. Det beslutades att
ordförande tar kontakt med tidskriften och undersöker
möjligheten att få en rättelse införd.
§7) Sammanträdesdagar för år 2000.
tisdag 15/ 2 kl.9 Svenska Kraftnät
tisdag 23/ 5 kl.9
onsdag 20/ 9 kl.9
onsdag 6/ 12 kl.9
§8) Övrigt
Hans-Göran Öhlin presenterade ett förslag till handläggning
av enklare ljudstörningsärenden (Ref: EMC 99036). Det
beslutades att Telia till nästa möte kommer med ett förslag till
utökning av meddelande nr 11 som behandlar åtgärder mot
ljudstörningar.
Hans-Göran Öhlin efterfrågade åtgärder från kraftsidan med
anledning av resultatet från telias mätning av övertonsstörningar på västkusten 99-09-04. För att underlätta
kartläggning av störningsutbredning ska Svenska Kraftnät
meddelade Telia tidpunkt för nästa driftavbrott på 400 kV
ledningar i området.
I detta sammanhang uppkom frågan om telestörningar som
sprids via gasledningar kan tas upp i nämnden. TSN kan
endast behandla telestörningar som sprids via en elektrisk
anläggning.
bilaga 1
Vid protokollet

TSN ärendelista

Dan Hubinette

Justeras
Alf Andersson

Lars Wallin

Hans-Göran Öhlin
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