12.8.2010
Till
länsstyrelsen i Södermanlands län

Med anledning av att bolaget RGP Vindkraft ansökt om bygglov för två vindkraftverk på Näs 1:4
och Knutsberg 1:2, Helgarö, Strängnäs kommun hävdar sakägare Föreningen Landskapsskydd i
Strängnäs att RGP har det slutliga ansvaret för att maskinen, vindkraftverk, uppfyller
fordringar/krav i enlighet med alla relevanta rättsakter då vindkraftverken tas i drift oavsett om de
är CE-märkta eller ej innebär, att bolaget måste ha nödvändiga kunskaper om de relevanta
bindande rättsreglerna och dess tillämpning.
RGP har därigenom även skyldighet, att informera/redovisa för sakägare, andra berörda och
berörda myndigheter om alla föreliggande säkerhetsrisker och vilka åtgärder bolaget kommer att
vidta för att garantera, att t.ex. människor inte kan eller kan tänkas kunna utsättas för skada
och/eller olägenheter under vindkraftverkens livstid.
RGP har åsidosatt följande genom att inte lämna enligt nedan efterfrågade information:
Samråd
Vid detta samråd begär undertecknade att RGP påvisar bl.a., att miljöbalkens portalparagraf 1
kap. 1 § punkt 1 uppfylls, dvs. att människor hälsa skyddas mot skador och olägenheter samt att
de relevanta EG-produktdirektivens grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö- hälso- och
säkerhetskrav uppfylls så, att vindkraftverken kan CE-märkas och tas i drift helt i
överensstämmelse med de grundläggande kraven.
Detta dokument med RGP:s svar skall enligt undertecknarnas begäran infogas i protokollet från
samrådet.
Med anledning härav begärs att RGP vid detta samråd skall redovisa för alla de riskkällor som
noterats av vindkraftverkets tillverkare och RGP, och som kan ge upphov till farliga
risksituationerna i anslutning till dessa, exempelvis:
1. Vad är räckvidden för utkastande föremål som iskast/blad och bladdelar ("Worst-Case
Scenario")?
2. Uppfylls krav i enlighet med maskindirektiv (MD) 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1
punkt 1.3.3 ("Risker orsakade av fallande eller utkastande föremål”)?
3. Uppfyller säkerhetsfunktioner och tekniska anordningar de krav, som gäller för den
specificerade tillämpningen och/eller avsedda användningen enligt MD 2006/42/EC (AFS
2008:3) bilaga 1, punkterna 1.2.1 (”Styrsystems säkerhet och tillförlitlighet”), 1.2.2
(”Manöverdon”), 1.2.4 (”Stoppanordningar”) och 1.2.7 (”Fel i styrkrets”). Det vill säga, uppfyller
styrutrustningar och styrkretsar bland annat de säkerhetskrav som erfordras för att kunna hantera
skyddsfunktioner av kategori 2-4 enligt EN 954-1:1996, (”Maskinsäkerhet - Styrsystem Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper”)?
4. Är vindkraftverken, som bevisligen kan förorsaka ett farligt tillstånd, utrustade med
rusningsskydd som skall initiera lämpliga styråtgärder och förhindra återstart? Fordringar i
enlighet med den harmoniserade standarden ”Maskinsäkerhet - Maskiners el utrustning - Del 1:

Allmänna fordringar” SS-EN 60204-1:2006 avsnitt 7.6 och åtgärder enligt avsnitt 9.3.2 (åtgärder
för att minimera risker i händelse av fel) skall därvid beaktas och uppfyllas.
5. Då vindkraftverken utgör betydande risker för brand vill vi veta om nödvändig säkerhet i
enlighet med krav i MD 2006/42/EC (AFS 2008:3) bilaga 1 punkt 1.1.2 (”Principer för
integration av säkerhet”) och 1.5.6 ("Brand”), uppfylls?
6.a Då vibrationer utgör en mycket stor säkerhetsrisk vill vi veta om säkerhetskraven enligt
MD 2006/42/EC, bilaga 1 punkterna 1.1.2 (”Principer för integration av säkerheten”) och 1.5.9
("Vibrationer”), uppfylls?
6.b Är vindkraftverken försedda med säkra och redundanta detekterande tekniska
skyddsanordningar, som uppfyller MD:s och grundläggande säkerhets- och tillgänglighetskrav
och som säkerställer/garanterar, att all is har avlägsnats från rotorbladen under en ev.
avisningscykel?
7. Uppfyller, på uppställningsplatsen i kallt och/eller isigt klimat/miljö,
skyddsanordningar/skyddssfuntioner som bland annat styrutrustning, vakter och/eller givare
(mätutrustningar, detektorer, sensorer) relevanta fordringar på säkerhetskategorier i enlighet med
den harmoniserade standarden EN 954-1:1996 (Maskinsäkerhet - Styrsystem Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper”), som gäller
parallellt med SS-EN ISO 13849-1: 2006 (Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av
styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.)?
8. Av MD:s bilagan, punkt 2 framgår det att risker som noterats ska åtgärdas med hänsyn till
principerna för integration av säkerheten enligt punkt 1.1.2." (Principer för integration av
säkerhet). Med anledning härav begärs härmed, att Arise Windpower AB redogör för hur
respektive noterad risk skall åtgärdas.
9. Har vindkraftverkets "Tillverkare" genom bruksanvisningen informerat RGPom
kvarvarande risker (MD, bilagan punkt 1.1.2 b), som beror på otillräcklighet i de skyddsåtgärder
som vidtagits? Har RGPerhållit sådan information om kvarvarande risker begär vi nu att få
besked om vilka åtgärder som bolaget vidtar för att eliminera risken (-erna).
10. Uppfylls krav i enlighet med MD 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1 punkt 1.1.2 b),
(”Principer för integration av säkerheten” – ”Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana
risker som inte kan undanröjas”)?
11. Uppfyller vindkraftverken alla krav enligt MD 2006/42/EC, lågspänningsdirektiv (LVD)
2006/95/EC, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD) 2004/108/EC, direktivet för
tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC och direktivet för enkla tryckkärl (SPVD)
87/404/EEC?
12. Begäran, att gränsvärden för ljudnivån redovisas för de planerade nya vindkraftverken med
beaktande av ljudnivån då rotorbladen är isbelagda och ljudnivåers påverkan på människors hälsa
enligt relevanta uppgifter i Socialstyrelsen allmänna råd om buller och höga ljudnivåer, som ger
stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken, beaktas.

13. Begäran om, att en kombination av gränsvärden för A-vägd och C-vägd ljudnivå föreskrivs i
tillståndet.
Härmed begär Föreningen Landskapsskydd i Strängnäs svar och information enligt ovan.
Vidare begär föreningen att denne skrivelse skall inge som aktbilaga i länsstyrelsens ärende
bygglov för två vindkraftverk på Näs 1:4 och Knutsberg 1:2, Helgarö, Strängnäs kommun.

