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131 26 Nacka strand

Svar på Bergvik Skogs utvecklade överklagande mål nr M 4212 – 11

Föreningen Rysjöns vänner som driver Leader projektet VISIT Ryssjön på fastigheten 
Borgärdet 13:34 vill lämna följande svar i mål M 4212-11

Föreningen Rysjöns vänner yrkar avslag på Bergvik Skogs ansökan med följande 
motivering.

Svartnäsparken är en del av Bergviks skogs stora vindkraftsetablering i området 
Jädraås, Svartnäs och Annefors på totalt 300-500 vindkraftsverk. Att bryta ut ett 
projekt ur det hela gör att den totala djur, natur och miljöpåverkan går förlorad.

Jämföras kan Markbygden vind AB som vill bygga 314 vindkraftverk. Men ansökan får 
svidanden kritik från Naturvårdsverket som menar att den på flera punkter bryter mot 
miljöbalken och inte borde godkännas.

Framförallt motsätter sig myndigheten att ansökan inte gäller alla 1101 planerade 
vindkraftverk. Genom att dela upp ansökningarna i etapper så går det inte att göra en samlad 
bedömning av miljöpåverkan för hela den verksamhet som planeras. Det bryter mot ett av 
miljöbalkens grundläggande syften anser verket och hänvisar även till domar i  
Miljöverdomstolen.

Det är tvivelaktigt att vindkraften är så miljöriktig att den stora allmänna nyttan med 
vindkraftverk gör att störningar av miljö får godtas.

Vindkraftsverk är bara miljövänlig om den kan minska utsläppen av växthusgaser. Då 
Sveriges elproduktion är till 97 % CO2 fri skulle det inte vara möjligt att tillförseln av 
vindkraftsel skulle minska CO2 halten. Det finns risk att den t.o.m ökar CO2 halten beroende 
vilken sorts reglerkraft som krävs till vindelen. Byggandet med vägar o.dyl. samt 
tillverkningen av vindkraftsverken och transporter görs inte heller utan avsevärda CO2 
utsläpp.

Svensk gällande lag, Maskindirektiv åsidosätts om vindkraftverken tillåts byggas. 



Att så sker är mycket enkelt att bevisa. 

Dels så behandlas aldrig säkerhetsbestämmelserna enligt Maskindirektivet i beslutsunderlag 
för vindkraftverk i Sverige, dels är bevisligen inget vindkraftverk i Sverige CE-märkt.

Först när maskinen har följt alla de säkerhetsföreskrifter som anges i Maskindirektivet skall  
den som bevis för detta CE-märkas väl synligt. Den skall CE-märkas enligt lag om CE-
märkning. Enligt gällande svensk lag får ingen maskin sättas i drift utan att den är CE-märkt.  

I beslutsunderlaget skall anges uttryckligen hur de i lag påbjudna säkerhetsaspekterna 
tillämpas i just det beslutet för just den maskinen.

Regeringen har så sent som 17.3.2011 i Regeringsbeslut I 6, fastslagit att Maskindirektivet är 
svensk lag, att vindkraftverk är maskiner, att alla maskiner skall CE-märkas som bevis på att  
de uppfyller säkerhetsbestämmelser enligt Maskindirektiv.

Miljöbalken (MB) anger villkor för att skydda miljön oavsett om hotet utgörs av byggnader 
eller av maskiner.

Redan i 1 kap, 3 § anges att " finns föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra 
instrument samt unionens beslut. Lag (2011:322)." Maskindirektiv som skall tillämpas.

MB 2 kap 8 § "Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 
medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 
upphört" där t.ex. Maskindirektivet definierar skador.

Tredje avdelningen i Miljöbalken, "SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA 
VERKSAMHETER" anger möjlighet att genom bestämmelser öka hälsoskyddet enligt t.ex.  
Maskindirektivet men aldrig åsidosätta det.

Den beskrivning av verksamheten Bergvik skog planerar i Svartnäsområdet är för 
oprecis.

Miljödomstolen har i mål M 3427-09 avslagit en ansökan för att den är för oprecis för att  
kunna ligga till grund för en tillåtlighetsbedömning. Bergvik skog har inte kunnat beskriva 
antal effekt, läge, höjd på verk, rotordiameter på ett precist sätt. De har inte heller samma typ 
av verk i deras fotomontage mot vad de planerar för.

Av bland annat dessa skäl yrkar vi på avslag på Bergviks ansökan

 Enligt uppdrag Per Skye


