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Mötesnoteringar
Möte hos Svenska Kraftnät 12 oktober 2004
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Bertil Artelius
Lars Wallin
Gunnar Ridell
Birger Eriksson
Per-Erik Lindberg
Hans-Göran Öhlin
Horst Blüchert

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

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade årets tredje möte.
§2 Föregående mötesprotokoll
Genomgång av noteringar från mötet 31 augusti 2004.
Kommentarer på §5 Utkast till Meddelande 22 och 23 flyttas till
§3 nedan.
§3 Förslag till Meddelande 22
Ett flertal ändringar och tillägg till utkastet av Meddelande 22
och 23 beslutades. Ledamöterna har nu enats om formuleringar
där man förut var oense. Dessa ändringar införs i de nya
versionerna och skickas ut för godkännande. Eventuella
kommentarer lämnas senast före årsskiftet 04/05 då
meddelandena börjar gälla.
§4 Potentialmätning i Lisseberga och Sätra
Hans-Göran Öhlin redogjorde för följande händelse:
Nätägaren Mälarenergi har anlagt två nya stationer och en
kabelförbindelse. Samma dag som den nya anläggningsdelen
ska tas i drift ombeds TeliaSonera att göra potentialmätning för
anläggning av skyddsplatser. Mälarenergi vill att TeliaSonera
ger sitt klartecken till drifttagning.
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Enligt Hans-Göran kan det ta flera månader att anlägga de
cirka 10 skyddsplatserna som behövs. Mälarenergi borde tagit
kontakt med TeliaSonera i ett tidigare skede så att detta arbete
kunnat läggas in i projektets tidsplan. Horst Blüchert anser att
TeliaSonera i ett sådant här fall bör vägra att ge klartecken till
spänningssättning tills skyddsplatserna har anlagts.
§5 Övriga frågor
Alf Anderssons förordnande som TSN:s ordförande har löpt ut.
Mötet enades om att föreslå Alf för en ny tvåårsperiod. Lars
Wallin skickar ut ett brev med förslaget till nämndens
huvudmän.
§6 Nästa möte.
Två mötestillfällen beslutades för nästa år.
· onsdag 6 april, Svensk Energi
· onsdag 5 oktober

Vid tangentbordet

Dan Hübinette

