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Till: Sveriges regering, Regeringskansliet.

Medborgerlig begäran om skydd från hotande livsfara förorsakad av vindkraftverk.
De rörliga delarna i en maskin kan förorsaka skada.
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I syfte att undvika dessa skador har Europeiska Unionen, EU, antagit särskilda bestämmelser i form av bl.a. ett Maskindirektiv och som skall gälla för

varje maskin i bruk i Unionen.
De stater som ingår i Unionen har förbundit sig att inte genom nationell lagstiftning ändra eller hindra EU:s direktiv.
Genom Sveriges inträde i Unionen 1995 har EU:s direktiv inlemmats i den
svenska lagen men med särställningen att varken svensk ri ksdag eller regeri ng kan ändra eller åsidosätta bestämmelserna i t.ex. Maskindirektivet. De
svenska lagarna, t.ex. Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, kan ensidigt
tolkas och ändras av svensk rege ri ng och riksdag. Skulle det uppstå problem
med tolkning och tillämpning av t.ex. Maskindirektivet skall detta alltid
överlämnas till EU-domstol för avgörande.
Vår medborgerliga begäran avser, som framgår av rub riceri ngen, erforderligt skydd mot den fara som maskinen vindkraftverk utgör. De ofantligt stora
propellrarna på maskinen vindkraftverk kan döda allt i sin väg och även på
långa avstånd. Dels de fåglar som råkar hamna i dess svepområde, men också människor och djur på marken genom kast av isklumpar eller propellerblad som lossnat. Även farliga elekt riska fenomen kan förekomma.
Då det är förenat med livsfara att närma sig vindkraftverk i drift skall en
mängd säkerhetsföresk rifter tillämpas.
"Maskindirektivet" är en säkerhetsföresk rift, som med stöd av tekniska krav i
relevanta harmoniserade standarder bl.a. ger presumtion om att överensstämmelse med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i dessa uppfyllts i
sin helhet. De harmoniserade standarderna och däri bl.a. angivna grundläggande konstruktionskrav är till för att bl.a. maskin- och komponenttillverkare skall veta vilka minst krav deras produkt måste uppfylla för att få säljas
och marknadsföras på EU:s inre marknad. Som bevis för att produkter uppfyller de grundläggande kraven skall tillverkaren sätta på det s.k. CE-märket.
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Tillverkaren Vestas t.ex, föreskriver att ingen skall uppehålla sig närmare
maskinen vindkraftverk än 400 meter om det inte är alldeles nödvändigt,
och att inga barn får leka i dess närhet. De tekniska specifikationerna för
produkter som uppfyller de väsentliga krav som föreskrivs i EG/EU-direktiven, fastställs i form av harmoniserade standarder. För vindkraftverk gäller
tillämpliga harmoniserade standarder av typ °'A" och "B". En harmoniserad
standard för en produkt måste alltid uppfylla minst den säkerhetsnivå som
anges i Maskindirektivet för att kunna godkännas av EU-kommissionen och
publiceras i Official Journal och därmed ligga till grund för CE-märkning.
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Regeringen har bemyndigad Arbetsmiljöverket att implementera Maskindirektivet och därmed följande skyldighet att genom marknadskontroller försäkra maskinernas säkerhet.
Genom marknadskontroll skall ansvarig myndighet kontrollera att produkter
som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav, samt vidta åtgärder om
så inte är fallet. Enligt maskindirektivets artikel 4, punkt 1 skall medlemsländerna bed riva marknadskontroll "för att säkerställa att endast sådana
maskiner får släppas ut på marknaden och/eller tas i drift som... inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall husdjur
och egendom". Varje maskin som skall säljas i EU i syfte att sättas i drift
måste CE-märkas med en väl synlig skylt som bevis för att maskinen är säkerställd enligt Maskindirektivet. Det speciella med maskinen vindkraftverk
är att den mycket väl kan köpas, byggas och klassas som byggnad i Sve ri ge
enligt svensk Plan- och Bygglag, men när denna maskin sätts i drift är de
livsfarliga maskiner som skall vara säkerställda och CE-märkta.
Faktum är att ingen maskin vindkraftverk som är i drift i Sve rige kan CEmärkas därför att ingen av dessa maskiner är säkerställda enligt lagen. Alla
maskiner vindkraftverk i drift i Sveri ge är alltså satta i drift i strid mot gällande lag och utsätter därmed också människor och djur för direkt livsfara.
Vi godtar naturligtvis inte, som svenskar och därmed också som EU-medborgare, att människor och djur på detta vis riskerar att skadas till liv och lem.
Därför begär vi att regering och riksdag ingriper och undanröjer detta hot.
All makt utgår från folket, både enligt EU-lag och svensk grundlag, men
skall utövas under lagarna.
Sveriges regering har att utöva makten genom regeringsdirektiv till verk och
myndigheter och till domstolar. Regeringens direktiv till verk, myndigheter
och domstolar, att inga hinder får ställas i vägen för beslutet om att bygga
vindkraftverk för 30 TWh elproduktion per år till år 2030, vilket innebär
10 000 vindkraftverk, får inte innebära att EU-lag åsidosätts.
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Eftersom svensk rättstillämpning godkänner utbyggnaden av vindkraftverk
enbart med hänvisning till svensk lag, Plan- och Bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) påstås
. att vindkraftverk ger enskilda människans god och långsiktigt hållbar
livsmiljö
. att vindkraftverken använder marken för det mest lämpade ändamålet
med hänsyn till boendes och övrigas hälsa och säkerhet
. att vindkraftverken tillförsäkrar nuvarande och kommande generationer
en hälsosam och god miljö
. att vindkraftverk skyddar människors hälsa och miljön mot skador och

olägenheter
. att den biologiska mångfalden bevaras av vindkraftverken o.s.v
vilket naturligtvis inte är en riktig tillämpning av de svenska lagarna och
som kan ha företräde framför EU:s ställda krav i sitt Maskindirektiv.
Vi begär därför att alla Maskindirektivets säkerhetsbestämmelser skall gälla
även för maskinen vindkraftverk när den sätts i drift i Sverige.
Vi begär även att regeringen omedelbart beordrar Arbetsmiljöverket att
genast fullgöra sin hittills inte utförda skyldighet att via marknadskontroller
konstatera att maskinerna vindkraftverk sats i drift enligt säkerhetsbestämmelserna i Maskindirektivet. Och om så inte sker kräver vi att dessa
maskiner omedelbart stoppas, för att sedan de säkerställts med erforderlig
skyddsanordning få sättas i drift igen.
För att skydda människor och djur kan vi självklart inte godta att dessa maskiner är i drift i strid med EU:s Maskindirektiv och därför fö rväntar vi oss
ett positivt svar på vår begäran från regeringen, och det inom 30 dagar.
Får vi inget svar inom dessa 30 dagar, räknat från denna skrivelses datering,
kommer vi att anmäla Svenska staten till EU-domstol för lagbrott, för att
därigenom framtvinga den begärda rättelsen.
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