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Mötesnoteringar
Möte hos Svenska Kraftnät torsdag den 20 september 2007
Deltagare:
Alf Andersson
Dan Hübinette
Bertil Artelius
Fredrik Roos
Matz Tapper
Per-Erik Lindberg
Hans-Göran Öhlin
Bo Nyström
Leif Andréasson
Lars Wallin
Horst Blüchert

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

§1 Mötets öppnande.
Ordföranden Alf Anderson hälsade deltagarna välkomna och
öppnade årets första möte.
§2 Kort presentation av deltagarna
Eftersom samlingen bland annat innehöll två nya ledamöter, Fredrik
Roos och Matz Tapper, gjorde samtliga en kort presentation av sig
själva.
§3 Föregående mötesprotokoll
§6 Seminarier (2006). Sekreteraren påpekade att det vore önskvärt
att nämnden även fortsättningsvis sprider information om dess
verksamhet via nya seminarier och/ eller på andra sätt.
Sekreteraren tar kontakt med Svensk Energi för att diskutera nytt
seminarium liknande det som hölls i Malmö november 2005.
§4 Information om prisbasbeloppet år 2007
Hans-Göran Öhlin meddelade att nytt prisbasbelopp är 40 300
kronor. Beloppet utgör debiteringsunderlag när Telia eller
Banverket deltar vid markpotentialmätningar på eget initiativ, tex vid
nya ställverk, för att kartlägga skyddsbehovet i telenätet.
§5 Jordfelsstatistik och eventuella skador år 2006
Hans-Göran Öhlin meddelade att 11 skador i telenätet inrapporterats.
Förmodligen är antalet lägre eftersom en skada den14 augusti verkar
ha inrapporterats 5 gånger. Skadekostnaden är 0 kronor.
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§6 Driftsättning av 130 kV-ställverken Delary och Skeen.
Hans-Göran Öhlin meddelade att 130 kV-ställverket Delary (V om
Älmhult) driftsatts utan att Telia fått möjlighet att mäta och skydda
telenätet mot höga markpotentialer. Samma sak höll på att hända i
130 kV-ställverket Skeen (Ö om Ljungby).
Horst Blüchert meddelade att E.ON ansett att ny nätkoncession för
linje ej behövts. I det ena fallet slackades stationen direkt till en
befintlig linje och i det andra fallet användes en 50 meter lång kabel
för anslutning. Enligt starkströmsförordning (1957:601) behövs då ej
nytt drifttillstånd från Elsäkerhetsverket. Så har även verket tolkat
förordningen i ett liknande fall.
Men enligt 9 kap 5§ ellagen skall en anläggning betraktas som ny
om den har blivit farligare på grund av en ändrig. Detta skulle kunna
innebära att ett nytt drifttillstånd måste utfärdas. Han påpekade att,
oberoende av drifttillståndsfrågan, är det anläggningens innehavare
som är skyldig att informera Telia i god tid före driftsättning. Verket
kommer internt att följa upp frågan när arbetet med en ny
starkströmsförordning kommer i gång.
Ordföranden gav Horst Blüchert stöd i denna tolkning av 9 kap 5§
ellagen.
§7 Förslag till ny version av Meddelande 21
Det nya förslaget diskuterades. Mötet beslutade att de ändringar och
tillägg som framfördes under mötet införs i ett sista utkast som
distribueras senast 1 november.
En diskussion hölls angående uttrycket ”tätort” som används i
meddelandet. Sekreteraren hänvisade till en nordisk
överenskommelse som finns angiven på SCB:s hemsida: En
hussamling med lägst 200 fastigheter där avståndet mellan dessa är
högst 200 meter. För fullständig definition hänvisas till www.scb.se
Ordföranden påtog sig uppgiften att undersöka om det finns någon
annan definition. (Efter mötet har han bekräftat samma beskrivning
som ovan. )
§8 Övrigt
Hans-Göran Öhlin meddelade att ITU: s rekommendationer är gratis
och kan hämtas från: http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com05/index.asp
Hans-Göran Öhlin avtackades för förtjänstfulla insatser i nämnden
med en blomsterbukett som överräcktes av ordföranden, se bild.
§9 Nästa möte
Nämndens nästa möte hålls torsdag 13 mars kl 9.30, Södertörns
tingsrätt i Flemingsberg.

Vid tangentbordet

Dan Hübinette
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