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Mötesanteckningar
Möte hos Svenska kraftnät tisdag den 14 februari 2017, kl. 09:30-12:00.
Deltagare:

Katarina Grén
Wissam El Marakbi
Mats Kvarngren
Fredrik Roos
Matz Tapper
Johan Öckerman
Per Anders Lindberg
Roland Elfsö
Bo Nyström
Anders Richert

ordförande
sekreterare, Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Energiföretagen (E.ON Elnät AB)
Energiföretagen
Energiföretagen (Vattenfall eldistribution AB)
Trafikverket
Trafikverket
TeliaSonera Skanova Access AB
Elsäkerhetsverket

1

Mötets öppnande
I egenskap av ordförande öppnade Katarina mötet.

2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3

Föregående mötesanteckningar
Inga noteringar.

4

Meddelande nr 2, 16 och 24 har uppdaterats och publicerats
Mindre justeringar har noterats för meddelande 24. Med detta kommer
meddelande 24 att uppdateras och publiceras på hemsidan. Meddelande 24 uppdateras med följande, sidbrytning så att fotnot hamnar
på samma sida samt justering av sidhuvud.
Meddelande 2, uppdateras till utgåva 20.

5

Ärendet om betalningsansvar för åtgärder i telenätet efter
markpotentialmätningar i Björnstorp
Efter att ha tagit del av inkomna handlingar från Skånska Energi Nät
AB och Telia Skanova Access AB ger nämnden följande rekommendation.
Enligt 9 kap. 3 § ellagen (1997:857) ska innehavare av högspänningsanläggningar (starkströmsanläggningar med en spänning som överstiger 1 000 volt mellan fasledarna) alltid svara för skyddsåtgärder under
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förutsättning att den jordslutningsström som kan uppkomma vid enfasigt fel har en större styrka än 500 ampere. Skyldigheten gäller bara
mot svagströmsanläggningar och lågspänningsanläggningar (starkströmsanläggningar med en spänning av högst 1 000 volt mellan fasledare). Skånska Energi Nät AB har en högspänningsanläggning
(130 kV) som inverkar på Telia Skanova Access AB:s svagströmsanläggning och enligt de felströmsberäkningar som är gjorda kan anläggningen orsaka en jordslutningsström på 4 kA. Detta innebär att
Skånska Energi Nät AB svarar för de skyddsåtgärder som behövs vid
anläggningen.
I fråga om kostnaderna för skyddsåtgärderna har Skånska Energi Nät
AB möjlighet begära en offert, se meddelande 13.
6

Planering och strategi inför genomgång och uppdatering av
samtliga meddelanden
Behovsinventering kommer att genomföras för samtliga meddelanden
med anledning av att den nya Elsäkerhetslagen träder i kraft den 1 juli
2017. Senast den15 april 2017 ska samtliga ledamöter kontakta
Wissam El Marakbi för att informera om vilka meddelanden som används mest och minst samt vilka meddelanden som är inaktuella eller
har något ändringsbehov. Detta blir som underlag till nästa möte. Målet är att vi har något på plats inför hösten 2017.

7

Övrigt
•

8

Planering för ett seminarium bör ske under hösten 2017 eller
våren 2018.

•

Bo Nyström informerar om att man kan anmäla skada på kabel
eller teleledning via hemsidan eller via App.
https://www.skanova.se/Privatpersoner/Skadad-kabel.html

•

Jordfelsstatistik för 2016 har publicerats på hemsidan.

•

Katarina meddelar att tidigare ordförande för Telestörningsnämnden Alf Andersson avled den 7 januari 2017.

•

Mats Kvarngren planerar att presentera ett förslag på nytt
meddelande angående inkoppling av isolertransformator inför
nästa möte.

•

Mats Kvarngren meddelade att han planerar att gå i förtida
pension under sommaren 2017. Därmed behöver nämnden utse
en ersättare. Svenska kraftnät återkommer om detta.

Nästa möte
Möte 2, 2017: 2 maj 2017 kl. 09:30-15:00
Möteskallelse kommer att skickas av Wissam El Marakbi.

9

Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid tangentbordet

Wissam El Marakbi

