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Ansøgning om fornyelse af godkendelse efter § 9, stk. 3 og 4, i be-
kendtgørelse nr. 73 til at udføre service (egenservice) 

Iht. § 20, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1773 af 30. november 2020 om teknisk certificering og service-

ring af vindmøller m.v. 

Ansøger 

a) Ansøgningsdato b) Ansøgers navn 

 

c) Adresse 

 

d) Tlf. nr. 

 

e) Evt. CVR nr. 

f) E-mail  

 

g) Kontaktinformation til ejer (hvis denne er forskellig fra ansøger) 

 

h) Evt. bekræftelse fra ejer af vindmøllen 
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Data til brug for behandling af ansøgningen 

1) Vindmøllens GSRN 

 

2) Typebetegnelse 

 

3) Fabrikant 

 

4) Opstillings- el. tilslutningsår 

 

5) Skal der foretages udvidet service på vind-
møllen* (ja/nej) 

 

6) Er der lavet ændringer i forhold til servicering af vindmøllen siden seneste godkendelse? Hvis 
ja, hvilke 

 

 Hvis vindmøllen har været opstillet længere end designlevetid, skal der udføres udvidet serviceef-
tersyn. Designlevetiden for vindmøller er typisk 20 år. 

7) Forsat dokumentation af relevante kompetencer i forhold til servicing af vindmøllen, f.eks. 
kursus- og uddannelsesbeviser 

Bilagsnummer: ________________________ 

8) Title og versionsnummer på servicemanual eller tjekliste og evt. specialværktøj, der bruges 
til udførelse af service af vindmøllen 

Bilagsnummer: ________________________ 

 
9) Andre dokumenter og bilag vedlagt ansøgningen 

Bilagsnummer Beskrivelse 
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10) Dokumentation for at vindmøllen i den forudgående godkendelsesperiode er blevet ser-
viceret i overensstemmelse med vindmøllens servicemanual og kravene i bekendtgørelse 
nr. 1773. 

Serviceringsdato Beskrivelse af udført service (f.eks. periodisk el. udvidet ser-

viceeftersyn) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Undertegnede erklærer hermed at jeg er bekendt med mit ansvar og forpligtigelser iht. til gældende 

lovgivning, jf. bekendtgørelse nr. 1773 af 30. november 2020 om teknisk certificering og servicering af 

vindmøller. 

Dato og underskrift ____________________________________________________________ 

Kommentarer: 
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Vejledning til udfyldelse af blanketten 

 

Felt 

nr. Beskrivelse 

a-f Oplysninger om ansøger 

g-h 

Ejer af vindmøllen (hvis denne er forskellig fra ansøger). Energistyrelsen kan anmode om  

en bekræftelse fra ejer af den pågældende vindmølle, hvis en person eller virksomhed sø-

ger om fornyelse af godkendelse til at servicere en vindmølle, de ikke selv ejer. 

1 
Vindmøllens unikke GSRN nr. (18 cifre). Hvis du ikke kender vindmøllens GSRN-nummer, 

kan du henvende dig til dit netselskab eller kontakte Energistyrelsen. 

2-3 Vindmøllens typebetegnelse og fabrikant 

4 Opstillingsår eller året hvor vindmøllen første gang blev nettilsluttet 

5 Angivelse om hvorvidt der skal udføres udvidet serviceeftersyn på vindmøllen. 

6 
Hvis der er foretaget ændringer på vindmøllen eller til procedurerne for serviceudførelse 

på vindmøllen siden sidste godkendelse skal dette angives her. 

7-8 
Vedlæg bilag og angiv bilagsnumre for forsat dokumentation af kompetencer, som rele-

vant uddannelse og tilstrækkelig kendskab, til service af den pågældende vindmølle 

9 
Angiv bilagsnummer og beskrivelse, hvis du vedlægger yderligere dokumentation end an-

ført i pkt. 7 og 8. 

10 

Dokumentation for servicering af vindmøllen i overensstemmelse med vindmøllens ser-

vicemanual og kravene i denne bekendtgørelse nr. 1773. Angiv dato og beskrivelse for 

udførelse af lovpligtig service. 

Husk dato og underskrift 

 

Blanketten underskrives, scannes og sendes til info.cas@ens.dk eller som brev til 

Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

mailto:info.cas@ens.dk

