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Mötesnoteringar
Möte hos Svensk Energi 3 mars 2004
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Horst Blüchert
Bertil Artelius
Lars Ankarbring
Lars Wallin
Gunnar Ridell
Birger Eriksson

ordförande
sekreterare
Elsäkerhetsverket (adj)
Banverket
TeliaSonera
Svenska Kraftnät
Svensk Energi
Svensk Energi

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade dagens möte.
§2 Föregående protokoll.
§3 Skador i teleanläggning vid Råda.
Lars Ankarbring meddelade att skadebeloppet för TeliaSonera
fastställts till 550 000 kr. Ersättning har utbetalts och ärendet
är avslutat för deras del.
§3 Antenner i kraftledningsstolpar.
En livlig diskussion fördes kring Sydkraft Elnät Syd:s
anvisningar och avtal vid uppförande av teknikbodar för
teleantenner i och bredvid kraftledningsstolpar.
Enligt Gunnar Ridell kommer Sydkraft Elnät Syd att skriva
avtal med både antennägare och områdeskocessionär som
ansvarar för kraftmatning till teknikboden.
Horst Blüchert anser att någon form av anvisning/ information
för installation vore behövlig även till områdeskoncessionär
eftersom kunskapen på många håll är bristfällig.
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Lars Wallin meddelade att Svenska Kraftnät endast sluter avtal
med antennägare, för att minimera pappershanteringen.
Anvisningen är i motsats till Sydkrafts mer funktionellt
utformad med hänvisning till företagets tekniska riktlinjer. Han
föreslog att nämnden utarbetar ett nytt meddelande med
övergripande anvisningar inom detta område. Förslaget
godkändes av övriga ledamöter.
Birger Eriksson anförde att Svensk Energi avser att hålla ett
antal seminarier för att öka den tekniska kunskapen bland
medlemsföretag och teleoperatörer. Mötet beslutade att starta
en arbetsgrupp med uppgift att ta fram underlag till nytt
meddelande samt program för seminarier under hösten -04. Ett
telefonmöte för avstämning beslutades, 7 maj kl 10.00.
Arbetsgruppens deltagare:
Birger Eriksson
Gunnar Ridell
Lars Wallin
Hans-Göran Öhlin
Ulrika Hamberg, repr. teleoperatörer (preliminärt)
Repr. för Elsäkerhetsverket
§4 Ägare av direktjordade högspänningsanläggningar.
Se §6 Övrigt.
§6 Metoder mot ljudstörningar.
Mötet godkände förslaget till ny utgåva av Meddelande 11.
§3 Nytt prisbasbelopp
Beloppet för 2004 är fastställt till 39 300 kr.
§4 Nytt entreprenörindex
Index för 2003 var 269,9 och i år är det 279,6.
§5 Jordfelsrapportering inklusive skador.
Lars Ankarbring meddelade att 314 st jordfel inrapporterats för
2003 med följande fördelning:
32 st
400 kV
3 st
300 kV
42 st
220 kV
237 st 130 kV
TeliaSonera har haft endast en betydande skada under året,
utanför Råda (se föregående protokoll).
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§6 Övrigt
Horst Blüchert visade ett tidningsklipp som beskrev en skada
orsakad av jordfel förra sommaren. En familj i Västsverige hade
fått datorutrustning förstörd på grund av högspänning som förts
in via teleledningen. Gunnar Ridell påpekade att det ofta är
områdeskoncessionären som får ta emot skadeanmälan och de
kan ha svårt att få reda på vilken nätägare som är
ersättningsskyldig.
Birger Eriksson konstaterade att områdeskoncessionärerna har
behov av information kring detta.
Ägare till direktjordade högspänningsanläggningar.
Mötet beslutade att samtliga ledamöter granskar den
ägarförteckning som Hans-Göran Öhlin skickat ut och meddelar
honom de eventuella felaktigheter som upptäcks senast inom en
månad.
§7 Nästa möte.
Nästa sammankomst sker tisdag 12 oktober kl 9.30 hos Svenska
Kraftnät.

Vid protokollet

Dan Hübinette

