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) GSRN (18 cifre):

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:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

info.cas@ens.dk
www.cas.ens.dk

Beskrivelse af skaden eller havariet
1) Dato og tidspunkt for skaden eller havariet:

2) Sæt kryds ved hændelsens art:

□ Stop af vindmølle grundet havaririsiko
□ Skade, der resulterer i brand, eller at vindmøllen kører løbsk
□ Totalhavari
□ Andet

Nedfald af:

□ Vinge eller vingedele
□ Bolte
□ Andre komponenter

3) Beskrivelse af skaden eller havariet:

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

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

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

7) Fotodokumentation vedlagt (sæt kryds):
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

□
info.cas@ens.dk
www.cas.ens.dk

Opfølgning på skade eller havari
8) Evt. oplysninger om afværgeforanstaltninger på området og vindmøllen indtil udbedring:

9) Evt. oplysninger om sikring af vindmøllen indtil udbedring:

10) Oplysninger om planer for udbedring af skader.

11) Skades- eller havarirapport (sæt kryds):
Vedlagt:

□

Under udarbejdelse:

□

Ikke planlagt:

□

Evt. kommentarer:

Bemærk
I.

II.

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

Dato og underskrift _________________________________________________________________

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

info.cas@ens.dk
www.cas.ens.dk

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Energistyrelsen give dig en række oplysninger, når vi
modtager oplysninger om dig. Energistyrelsen skal i den forbindelse give dig følgende oplysninger:
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du
finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1557 København V


CVR-nr.: 59 77 87 14



Telefon: 33 92 67 00



Mail: ens@ens.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:


På e-mail: DPO@efkm.dk



På telefon: 72 54 57 41



Ved brev:
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
Att. Databeskyttelsesrådgiver

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Behandling af din indberetning af skade eller havari af en vindmølle og



Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Bekendtgørelse nr. 1773 af 30. november 2020 om teknisk certificering og servicering af vindmøller
m.v.



Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e

Modtagere af personoplysninger
Energistyrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:


Databehandlere som understøtter Energistyrelsens journaliserings- og sagsbehandlingssystemer



Dine personoplysninger vil kunne blive videregivet i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

info.cas@ens.dk
www.cas.ens.dk

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi
oplyse dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at
opbevare de pågældende personoplysninger.
Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er
tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens
anvisninger for arkivalier.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

info.cas@ens.dk
www.cas.ens.dk

