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Kalix Vindkraft AB
Lejonsgatan 4
952 21 Kalix

Distriktet i Luleå

Hans Larsson, 0920-24 22 89

Resultatet av inspektionen
Ert org. nr
Arbetsställe
Besöksadress
Besöksdatum
Deltagare i inspektionen:

556686-1729
Vindkraftverk
Axelsvik, Båtskärsnäs, Kalix
2010-09-09
Sven-Olof Spegel, Kalix Vindkraft.
Mikael Henriksson, Tony Eklöv, Stefan Mannikus,
Dethlev Pawels, Nordex.
Hans Larsson, Rolf Viklund, Arbetsmiljöverket.

Ni ska före den 1 december 2010 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort
med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt
beskriva:
• hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda
medarbetare
• hur ni har uppfyllt kraven
• hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid
genomförandet av åtgärderna
Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har
tagit del av det.
Var vänlig ange vår beteckning INL 2010/32561 i svaret.
Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat
våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert
arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er
eller inte.
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Brister och krav
1. Beredskap för första hjälpen och krisstöd
I det fall en olycka skulle inträffa i vindkraftverken är det viktigt att det finns en
beredskap för första hjälpen och krisstöd. En bedömning av riskerna för ohälsa
och olycksfall ska ligga till grund för planeringen av beredskapen. Vid
planeringen ska de kontakter som behövs tas med berörda samhällsorgan t.ex.
Räddningstjänsten på orten.
I förebyggande syfte är det viktigt att berörda får vetskap om geografisk
placering, färdbeskrivning samt att det är frågan om räddning från hög höjd.
Vilken utrustning som kan behövas och vilken metod som ska användas vid
räddningsinsats.
Krav
A/ Ni ska säkerställa att berörda får kännedom om hur ni har organiserat första
hjälpen och krisstöd.
B/ Ni ska säkerställa att Räddningstjänsten på orten får färdbeskrivning samt
vetskap om att det är frågan om räddning från hög höjd. Vilken utrustning som
kan behövas och vilken metod som ska användas vid räddningsinsats.
Se 5 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och
krisstöd.

2. Underhåll
Hiss finns installerade i vindkraftverken. Hissar är sådan utrustning som
behöver underhåll/ översyn och besiktas av ackrediterat kontrollorgan för att
de ska fungera som avsett.
Krav
Ni ska ha rutiner som säkerställer att hissar underhålls och besiktas så att de
fungerar som avsett.
Se 114 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:42) om arbetsplatsens
utformning.

Inspektionen
OBS. Dessa krav är ställda till er som ägare av vindkraftverken samt tilla
Nordex som utför service på vindkraftverken.
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Information
Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att
undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är
ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler.
Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande
eller förbud.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom
arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS
2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker
arbetsmiljö.
Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i
den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp
utifrån.
Besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och
om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i pdf-format.
Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Hans Larsson

