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Begäran om genomförande och redovisning av fullständig
marknadskontroll
Stena Renewable AB, Box 7123, 402 33 Göteborg, uppför för närvarande vindkraftspark
Lemnhult i Vetlanda Kommun, Jönköpings län. Projektet består av 32 st. vindkraftverk med
effekten 3 MW av fabrikat Vestas typ V112.
I ansökningshandlingar och beslut om tillstånd enligt miljöbalken framgår inte att
vindkraftverken uppfyller maskindirektivets skyddsklausul på uppställningsplatsen för kallt
och isigt klimat. Det framgår inte heller att verksamhetsutövaren (Stena) har vidtagit
erforderliga skyddsåtgärder mot farligt s.k. iskast eller att styrutrustningar, styrkretsar och
vindturbinklass m.m. uppfyller gällande krav.

Arbetsmiljöverket har genom regeringens mandat år 1994 införlivat Maskindirektivet i
Svensk lagstiftning. Arbetsmiljöverket är därför skyldigt att utföra marknadskontroller i syfte
att kontrollera att Maskindirektivets hälso- och säkerhetskrav uppfylls, att produkterna
uppfyller kraven för CE-märkning på uppställningsplatsen och att EG-försäkran om
överensstämmelse med EU:s direktiv finns innan de tas i drift och bruk.
Jag begär att Arbetsmiljöverket kontrollerar ovanstående vindkraftverk så att de inte utgör
eller kan tänkas utgöra någon som helst säkerhetsrisk under sin livstid för person, egendom
och husdjur. Denna kontroll görs lämpligen snarast innan verken uppmonteras på platsen eller
åtminstone innan verken driftsätts.
Min begäran avser fullständig marknadskontroll och redovisning enligt artikel 11.1 i
maskindirektiv MD 2006/42/ EC eller MD 98/37/EC (AFS 2008:3 eller AFS 1993:10)
(Skyddsklausulen) avseende maskinrelaterade hälso- och säkerhetsrisker på
uppställningsplatsen inkl. styr- och övriga säkerhetsrelaterade delar.
Observera att begäran inte avser inspektioner i enlighet med Arbetsmiljölagen som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller inspektioner/kontroller i enlighet med
andra AFS-föreskrifter.
Vidare begär jag att SWEDAC samordnar marknadskontrollen med andra berörda och
ansvariga myndigheter
Jag begär att Arbetsmiljöverket meddelar mig när och var kontrollen har genomförts och på
vilket sätt skyddsbestämmelserna i Maskindirektivet har tillämpats med avseende på
uppställningsplatsen.
Ekhorva Gård 2012 02 22
Bengt Svensson
Ekhorva Gård
360 70 Åseda

_____________________________

