Till
Polismyndigheten i Skåne län
Polisanmälan av allvarligt brott som utsätter medborgare för livsfara.
Här nedan angiven verksamhetsutövare för Piledalsverket med koordinater
x6149570 y1383620
Alevind Invest AB, orgnr 556764-8638, med
utdelningsadress Box 1040, 271 00 Ystad
ägare
Urban Ahl (571221-xxxx), adress Kasevägen 23, Valleberga, 27178 Löderup.

har tagit livsfarliga vindkraftverk i drift utan, att uppfylla grundläggande (väsentliga) hälsooch säkerhetskrav i enlighet med relevant utgåva av tvingande EU-lagstiftning som maskinoch lågspänningsdirektivet, med stöd av berörda harmoniserade standarder. EG/EUproduktdirektiven är implementerade i svensk lagstiftning.
De livsfarliga vindkraftverken som har tagits i drift uppfyller åtminstone inte bindande krav i
maskin – och lågspänningsdirektivet, med stöd av relevanta harmoniserade standarder.
Vindkraftverken är inte CE-märkta och/eller uppfyller inte krav för CE-märkning, vilket
strider mot EU:s CE-märkningsregler som är implementerad i svensk lagstiftning.
Verksamhetsutövaren/arbetsgivaren av ovannämnda vindkraftverk, som tagit dem i
yrkesmässigt bruk, begår också lagbrott då vindkraftverken inte uppfyller bindande krav i
arbetsmiljölagens 3 kap. 8 §. Arbetsmiljölagens och arbetsmiljöförordningens krav enligt
nedan måste alltid uppfyllas av verksamhetsutövaren/arbetsgivaren, oavsett om
vindkraftverken är CE-märkta eller ej. Varje arbetsgivare bör också alltid själv säkerställa att
de grundläggande (väsentliga) kraven i enlighet med relevanta EG/EU-produktdirektiv, med
stöd av harmoniserade (maskinsäkerhets) standarder är uppfyllda innan vindkraftverken tas i
drift och i yrkesmässigt bruk.
Det är en medborgerlig skyldighet att anmäla sådana allvarliga brott och det är polisens
skyldighet att förhindra dessa anmälda allvarliga brott.
Därför begär jag att polisen omedelbart stoppar det allvarliga brottet genom att beordra stopp
för vindkraftverken.
Följande lagar åberopas som grund för mitt krav på ett omedelbart stopp för vindkraftverk.
EU-lag, Maskindirektivet (MD), lågspänningsdirektivet (LVD) och direktivet för
elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD), som gäller över svensk lag PBL, plan och
bygglagen och Miljöbalken.
Det gäller
MD 98/37/EC eller MD 2006/42/EC, LVD 73/23/EEC eller LVD 2006/95/EC och EMCD
89/336/EEC eller EMCD 2004/108/EC.

Typ- och projektgodkännande i enlighet med svensk standard SS-EN 61400-1, WT-klass S,
innebär inte att säkerhetskraven uppfylls för att få CE-märka samt ta i drift och i yrkesmässigt
bruk vindkraftverk. Vilket innebär, att den nämnda standarden inte erbjuder presumtion om
överensstämmelse med hälso- och säkerhetskraven i ovannämnda produktdirektiv.
Följande lagar och bestämmelser bryts nu när ovan angivna vindkraftverk har satts i drift och
tagits i yrkesmässigt bruk:
Arbetsmiljölagen (1977:1160) - Allmänna skyldigheter, 3 kap. 8 §,
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 18 § med stöd av Kungörelse med föreskrifter om
maskiner och vissa andra tekniska anordningar (89/392/EEC och 98/37/EC ersatt fr.o.m.
2009-12-29 av 2006/42/EC), AFS 1993:10 har ersatts av AFS 2008:03,
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 18 § med stöd av Föreskrifter om användning av
arbetsutrustning (AFS 1998:4 - Jfr 89/655/EEC, 95/63/EC, 98/34/EC och 2001/45/EC), AFS
2006:04,
Förordning (1993:1068 – LVD 73/23/EEC) om elektrisk materiel, med stöd av relevant
utgåva av föreskriften ELSÄK-FS,
Lag 1992:1534 om CE-märkning.
Undertecknad

