Tiderna största bedrägeri
2009 beslutade Riksdagen om det genom
tiderna största bedrägeri mot befolkningen,
utbyggnaden av vindkraftverk, tros att
landet hade ett besvärande stort överskott
av CO2-fri el från vatten- och kärnkraftverk.
Genom två nya lagar Lagarna 2011: 1200
om Elcertifikatavgiften och SFS 2017:813
Lag om ändring i lagen (2011:1200) om
kvotplikt

Bakgrund
el till självkostnadspris före
1996 års privatisering
Trots att Sverige hade en ellag redan 1902 dröjde insikten
om elens framtid som allmän energikälla till slutet av
första världskriget. Beslut om byggandet av Harsprånget
togs av en enig riksdag 1918. Enigheten skapades
genom att hushållen skulle förses med el till
självkostnadspris. El som skulle kosta så lite men täckte
produktionskostnad och vinst. Men vinsten
kontrollerades noga av en myndighet.
När G.Persson (S) och M.Olofssom ( C ) hade förläst sig på
M.Fridman, att allt statligt ägande gjorde verksamheten
dyrare för medborgarna, privatiserade de SJ,
Elproduktionen, Skolan, delar av sjukvården o.s.v. allt
genom att låta inhemska och utländska kapitalister ta
över för en spottstyver.

Sveriges energikonsumtion 1800-2019

Vindvansinnet

•Ger ingen som helst
nytta för befolkningen
eller för klimatet.
• Sverige har ett mycket stort överkott
(kapacitetsöverskott) av CO2-fri el
• 2021 exporteras fortfarande all vindel till
utlandet. Sveriges befolkning får inte ett
öre av exporten.

Ständigt samma terror från
vindkraftverken
Ladda ned filmen
https://youtu.be/2esmrKSjHHo
från YouTube.
Den är 5 min lång. Lyssna på hela.

Skulle du kunna höra och
se eländet dag och natt
utan att bli tokig?

Ljudet tränger in överallt.

Du väcks på nätterna.
Du har ständig huvudvärk.
Du är ständigt trött.
Infraljudet skadar dig
allvarligt.

På natten blinkar hela naturen.

• Varselljus på 200 000 lumen
är starkare än du någonsin
har sett.
• Du kan inte komma undan.
• Är du känslig får du
epileptiska anfall

Efter 10-15 år är vkv slutkörd och naturen
skall återställas enligt Miljöbalken

• Går det att återställa naturen här?

Eller här?

Kan man bo här?

Transporter. 100m långa

• Träd som står i vägen
huggs ned och kurvor rätas
utan tillstånd från
markägarna.

Domstolar ger tillstånd för vkv med hänvisning till

Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1 §.
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller
annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning
med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.

Med denna hänvisning som grund för att tillåta
vindkraftverk påstår domstolen att:
Dessa jättelika och farliga maskiner vars ljud- och ljusstörningar
utsätter allt levande för fara

• skyddar mot skador och olägenheter
• att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
• att den biologiska mångfalden bevaras
• att miljön används så att miljön långsiktigt tryggas
• att ett kretslopp uppnås om man bygger.
Otroligt!
• Monstermaskinerna skyddar och vårdar
• Monstermaskinerna bevarar alla dödade fåglar och fladdermöss

Är detta att vränga lag?
Domstolarna påstår således att om man
bygger maskiner vindkraftverk i naturen så
• skyddas hälsan
• naturen skyddas
• mångfalden bevaras
• miljön tryggas

Är inte detta att vränga lag ?
• Och lagen Maskindirektiv som är till för att
skydda människor från att skadas av
maskiner, får på order av regeringen inte
användas när domstolar prövar
vindkraftverk.
• För skulle den gälla finge inte ett enda
vindkraftverk sättas i drift i Sverige.

Varningsskylt får inte ensamt skydda från
skada enligt svensk lag Maskindirektiv

Maskindirektiv
• Blev svensk lag i och med inträdet i EU 1994/95.
• Enligt lagen skall varje maskin CE-märkas väl synligt för att visa att
maskinen är säker enligt direktivet. För maskinen vindkraftverk
gäller att hela maskinen på sin uppställningsplats skall säkras enligt
direktivet och bl.a. CE-märkas. Till 2009 påstod myndigheterna att
vindkraftverk inte var maskiner utan byggnader enligt Plan- och
bygglagen. Inga vkv är CE-märkta i Sverige.

• 2011 erkände den svenska regeringen att vindkraftverk
är maskiner men befallde samtidigt att Direktivet inte
fick vara del av laglighetsprövningen i
tillståndsprocessen för vindkraftverk.
• Den svenska rättsprocessen lyder regeringens order
vilket strider mot regeringsformen.
• Ingen maskin får startas om inte Marknadskontroller
enligt Maskindirektiv har genomförts.
• Inga dokument finns som visar att kontrollerna har
genomförts.

• Men domstolarna, som på order av
regeringen beviljar tillstånd, avslår varje
krav på att direktivets
skyddsbestämmelser skall följas genom
att godkänna skyltning som enda skydd av
människor som med stöd av
Allemansrätten befinner sig i maskinernas
skyddsområde.

Vår grundlag. Regeringsformen
• 11 kap. Rättskipningen
• 3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma
hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en
domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall.
Ingen annan myndighet får heller bestämma hur
dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.
Lag (2010:1408).
• 4 § Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen
i vidare mån än vad som följer av grundlag eller
riksdagsordningen. Lag (2010:1408).
• 5 § Rättstvister mellan enskilda får inte utan stöd av lag
avgöras av andra myndigheter än domstolar. Lag
(2010:1408).
• O.B.S: länsstyrelser är inga domstolar

Är inte detta också att vränga lag
när domstolar tar order av regeringen ?
Vad gör frågan om vindkraftverk så viktig så
att Sveriges natur måste skövlas, klimatet
skadas och hela rättssystemet sätts åt
sidan när vindel är onödig i landets stora
överskott av CO2-fri el och när bygget av
vindkraftverk alltid skapar större utsläpp av
CO2 än verken någonsin kan gottgöra
genom att ersätta inhemsk el från
kolkraftverk, som inte finns i Sverige?

Talerätt
betyder att man har rätt att överklaga beslut.

Enskild medborgarna i moderna demokratier har
rätt att överklaga beslut. Men denna rätt har
fråntagits dem med Miljöbalkens 16:13 om de
klagar i en förening med färre än 100
medlemmar och en verksamhet kortare än 3
år. När den drabbade allmänheten plötsligt får
veta att de skall drabbas av vindvansinnet får
de inte låta lura sig att klaga genom en
nybildad förening utan de måste klaga enskilt.

Domstolarnas stora samhällsnytta
• Energimyndigheten, Naturvårdsverket,
o.s.v. skriver på sina hemsidor att
vindkraftverkens skador på hälsa och
natur måste godtas för den stora
samhällsnyttans skull. Domstolar anför
samhällsnyttan oftast i sina domskäl.
Begär någon förtydligande vad som avses
med nyttan finns inte någon sådan
fastställd definition.

2021 har vi fortfarande ett överskott
av CO2-fri el och exporterar all el
från vindkraftverk
• Svenskt Kraftnät, Kontrollrummet
uppdaterar varje dag elens flöde och visar
exporten.
• http://www.svk.se/omkraftsystemet/kontrollrummet/

Från 2018 när vi hade 10
kärnkraftverk

2.2.20121 när vår el inte räckte och
vi tvingades importera

All vindel exporteras

Vattenkraften fyllnadsgrad
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/kraftlaget/aktuellt-magasinslagesverige-veckorapport.pdf

Våra vattenmagasin får inte
tömmas av elexporten

• Vattnet i magasinen är också en
inhemsk resurs som det gäller att
hushålla med och inte skänka
bort den till utlandet utan att
befolkningen får ett öre för det.
Utan vatten i magasinen kan
ingen el från vindkraftverken
exporteras.

När saknar Sverige elenergi?
En sammanfattning över tid av alla data från
Svensk Kraftnät, Kontrollrummet, anger
klar och tydligt att all el från
vindkraftverken alltid exporteras utom när
det är kallare än – 10 och vinden ger
mindre än 10 % av totalt producerade
energimängden. Då räcker inte Sveriges
energiförsörjning till och landet måste
importera utländsk kolkraft och det gör vår
el svindyr.

Elpriset
Vad är det som nu 10-dubblar elpriset när svensk el finns i
överflöd och exporteras. Svaret är - inget annat skäl än den
förda politiken. Den kan sammanfattas med tokigheten
att alla partier, utom ett, var med om att förändra hela
samhället så att varje människa skall drabbas.
Färgblinda beslöt om grön omställning. Den skulle
genomföras med tvång genom att höja skatter på främst
drivmedel och el som varje medborgare med egen
försörjning tvingas betala. Dessutom har politiker förrått
sitt folk genom att avtala bort landets egen energipolitik
till EU. Genom beslut att avveckla egen säker energi
kräver nu vettlösa tyskar billig energi från Sverige. Därför
10-dubblas priset på vår el. Vi kan bara rädda oss
genom att ta bort avtalen med vilka de klimatskrämda
har sålt ut oss.

Vad måste vi göra för att
säkerställa den livsviktiga elen för
medborgarna?
• Vi medborgare måste inse att nuvarande elsystem skall
återställas till före 1996 då vi hade rätt enligt lag att få el
till produktionspris eftersom vi redan betalt alla kraftverk
och alla ledningar. Vi måste avskaffa Nordpool som
bara trissar upp priserna och avskaffa de alldeles
onödiga lagarna om certifikatavgift och leveransplikt
som kommer att stoppa all vindel som vi nu exporterar till
utlandet eftersom den då är dyrare än annan el. Då
behöver vi inte bekosta nya miljarddyra elledningar för
den flaxande vindelen. Sen måste kärnkraftverken i
Ringhals återstartas i statlig ägo och på sikt ersättas av
de nya thoriumverken som kineserna nu har startat.
• Först måste vi rösta bort klimattalibanerna i nästa val.

2.8.2021 EU tvingar riksdagen att
ändra PBL för allmänhetens inflytande
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforandet-av-mkbdirektivet-i-plan--och_H801CU24#stepBeslut
OBS. skriv ut hela länken.

• Nu skall inflytandet stärkas genom att i PBL (plan och bygglagen)
införa en tvingande bestämmelse att området där uppförande av
vindkraftverk sker skall först planläggas med en detaljplan innan
• maskinerna får uppföras. Planen måste godkännas av berörd
allmänhet. Allmänheten kan aldrig godkänna planen om inte
maskinerna uppfyller alla säkerhetskrav som gäller enligt EU
Maskindirektiv
• men som hittills, på olaglig order från regeringen, inte får tillämpas
vid rättslig prövning av tillstånd för vkv. Kraven är bl.a. att maskinen
måste vara CE-märkt, att tillverkaren har presenterat en
• säkerhetsanalys där ett säkerhetsområde som inte får beträdas har
angetts, att i det fall där medborgare inte kan hindras att beträda
säkerhetsområdet området skall inhägnas. För mera information
• maila valab@helgaro-liv.se

