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Indberetning af skade eller havari på vindmøller 

I henhold til § 24, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 1773 af 30. november 2020 om teknisk certificering og 

servicering af vindmøller m.v. 

Oplysninger om vindmøllen 

a) Dato og tidspunkt for skaden eller havariet: 
 

b) GSRN: 
 

Kan vindmøllens GSRN ikke fremskaffes, bedes du udfylde nedenstående felter (c.1 til c.6) 

c.1) Fabrikant: 
 

c.2) Typebetegnelse:  
 

c.3) Effekt [kW]: 
 

c.4) Rotordiameter [m]: 
 

c.5) Navhøjde [m]: 
 

c.6) Opstillings- el. tilslutningsår 
 

Kontaktinformationer 

d) Ejers navn: 
 

e) Kontaktinformation for ejeren, herunder telefon nr. og e-mail: 
 

f) Anmelders navn, hvis denne er en anden end ejeren: 
 

g) Kontaktinformation for anmelder, herunder telefon nr. og e-mail: 
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Beskrivelse af skaden eller havariet  

1) Sæt kryds ved hændelsens art: 

□ Stop af vindmølle grundet havaririsiko 

□ Skader, der resulterer i brand, eller at vindmøller kører løbsk 

□ Totalhavari 

□ Andet 

Nedfald af: 

□ Vinger eller vingedele 

□ Bolte 

□ Andre komponenter 

  

2) Beskrivelse af skaden eller havariet: 

 

3) Angivelse af den formodede årsag til skaden eller havariet: 

 

4) Beskrivelse af skadens omfang (herunder areal berørt af uheldet, har der været kast af 
materiel fra vindmøllen eller anden påvirknings af området): 

 

5) Evt. angivelse vejr- og driftsforhold op til hændelsen: 

 

6) Fotodokumentation vedlagt (sæt kryds): □ 
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Opfølgning på skade eller havari 

7) Afværgeforanstaltninger på området og vindmøllen indtil udbedring: 

 

8) Sikring af vindmøllen indtil udbedring: 

 

9) Oplysninger om planer for udbedring af skader. 

 

10) Skades- eller havarirapport (sæt kryds): 

Vedlagt: □ Under udarbejdelse: □ Ikke planlagt: □ 

Evt. kommentarer: 

 

Bemærk 

I. Vindmølleejeren skal, jf. BEK1773 §4, stk. 4, underrette Energistyrelsen om, at udbedring og 

funktions- og sikkerhedsafprøvning er sket. Underretningen skal ske, før vindmøllen sættes i drift 

igen. Vindmølleejeren kan aftale med den virksomhed, der har udført udbedringen og funktions- og 

sikkerhedsafprøvningen, at denne virksomhed forestår underretningen. 

II. En skades- eller havarirapport skal eftersendes, hvis en sådan udarbejdes, og ejeren har adgang 

hertil. 

Dato og underskrift _________________________________________________________________ 


