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På vegne af Connected Wind Services A/S (”CWS”) fremsender jeg her hørings-
svar til udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vind-
møller m.v. (”Bekendtgørelsen”). 

1. Indledning
CWS er en selvstændig og uafhængig servicevirksomhed med mere end 30 års 
erfaring indenfor servicering og vedligeholdelse af vindmøller, primært på vind-
møller placeret i Nordeuropa. CWS vil indledningsvist gerne kvittere for Energi-
styrelsens arbejde med at bringe øget fokus på vindmøllers sikkerhed og med 
ambitionen om at tilvejebringe nogle klarere og mere ambitiøse krav til de for-
skellige aktører. CWS vurderer at dette vil være af afgørende vigtighed for hele 
vindmøllebranchen.  

Som det fremgår af Energistyrelsens seneste analyserapport af landbaserede 
vindmøllers forventede levetid fra 5. maj i år, vil vindmøller, hvis de løbende 
serviceres og vedligeholdes, forventes at have en levetid på ca. 35 år, hvilket er 
langt højere end hidtil antaget og næsten en fordobling fra de 20 år, som danner 
grundlag for vindmøllernes typiske designlevetid. Denne forlængede levetid åb-
ner mulighed for en belejlig og væsentlig samfundsmæssig gevinst, som dog 
nødvendigvis må afstedkomme en højere grad af overvågning af og kontrol med 
vindmøllerne. Den forlængede drift må ikke ske på bekostning af sikkerheden for 
omgivelserne.   

I forhold til de enkelte punkter i Bekendtgørelsen skal jeg på CWS’s vegne knytte 
nogle kommentarer. For nemheds skyld er kommentarerne forsøgt oplistet i 
numerisk rækkefølge, der følger Bekendtgørelsens rækkefølge og er ikke udtryk 
for en prioritering fra CWS’ side.  

2. Hyppighed af servicering af vindmøller, Bekendtgørelsens § 18
CWS kan fuldt ud tilslutte sig at servicering af vindmøller skal tage udgangspunkt 
i de servicemanualer og de serviceintervaller, som er udarbejdet af vindmølle-
producenten, naturligvis med den undtagelse at evt. konstaterede sikkerheds-
problemer ved vindmøllerne altid skal løses straks eller umiddelbart efter at dis-
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se konstateres. Dette svarer ifølge CWS overens med vilkårene i Bekendtgørel-
sens §18 stk. 1-3.  
 
For langt de fleste vindmølletyper foreskrives der i de gældende servicemanualer 
halvårlige servicebesøg, hvilket ifølge CVS er en forsvarlig og sikker servicefre-
kvens.    
 
Ifølge Bekendtgørelsens § 18 stk. 4 fastslås det:  
For vindmøller, hvor der ikke er angivet faste tidsintervaller i servicemanualen, og som ikke er 

udstyret med tekniske løsninger, der entydigt indikerer, hvornår næste servicebesøg skal gennem-

føres, kan datoen for næste servicebesøg maksimalt ligge 1 år efter dato for sidste gennemført 

servicebesøg. 

 
Som CWS og undertegnede læser denne bestemmelse i sammenhæng med de 
foregående bestemmelser (stk. 1-3) betyder det, at der maksimalt må gå 12 må-
neder mellem hvert servicebesøg, men kun hvis der ikke i servicemanualerne er 
foreskrevet kortere serviceintervaller.  
 
Hvis man sammenholder dette med det af Energistyrelsen anførte i rubrik 2 i 
Skema til brug for vurdering af principper for agil erhvervsrettet regulering, synes 
der at kunne indlæses et andet princip. I rubrik 2 anføres det (med min under-
stregning) under overskriften Mere enkel og formålsbestemt:  
 
I forbindelse med reglerne for udførelse af service og indberetning heraf, er der udarbejdet en 

løsning, der tager højde den teknologiske udvikling inden for vedligehold og service af vindmøller. 

For at rumme dette hensyn er reglerne indrettet således, at der for møller udstyret med tekniske 

løsninger, der entydigt indikerer, hvornår næste servicebesøg skal gennemføres, ikke er krav om 

udførelse af service efter et fast tidsinterval, men blot at der regelmæssigt tages stilling til behovet 

(min. en gang om året), og at udførelsen af denne stillingtagen indberettes til Energistyrelsen. 

Derved fastholdes formålet om at sikre sikkerheden på vindmøllerne samtidig med, at der tillades 

ibrugtagen af nye og mere omkostningseffektive teknologier. (§ 17 stk. 4 og § 20 stk. 5). 

Selvom det omtalte skema ikke formodes at være en formel del af regelgrundla-
get under Bekendtgørelsen, synes der heri at være en modstrid, som bør afdæk-
kes: Udtalelsen i rubrik 2 om at der, udover minimumskravet om et årligt ser-
vicebesøg, ikke i Bekendtgørelsen stilles krav om ”..udførelse af service efter et 
fast tidsinterval..” synes at stride mod Bekendtgørelsens § 18 stk. 3, hvorefter 
”Datoen for næste servicebesøg skal være i henhold til servicemanualens krav, jf. 
dog stk. 4 og 5.”.  

Hvis således en servicemanual foreskriver et serviceinterval på mindre end 12 
måneder, må dette interval ifølge undertegnedes fortolkning af § 18 nødvendig-
vis fortsat skulle være bindende for vindmølleejere og de servicefirmer, som 
udfører servicearbejder på vindmøllen. Energistyrelsen opfordres til at overveje 
om denne problemstilling kan belyses og evt. præciseres.  
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3. Opdatering af servicemanualer, Bekendtgørelsens § 24 
I henhold til § 24 stk. 2 påhviler det fabrikanten, importøren eller leverandøren 
at sende eller informere om opdateringer af servicemanualen, der har betydning 
for vindmøllens sikkerhed til vindmølleejeren.  

Det fremgår ikke af bestemmelsen, eller af Bekendtgørelsen i øvrigt, hvilken for-
pligtelse fabrikanten (m.fl.) har til faktisk at undersøge behovet for evt. opdate-
ringer eller at informere vindmølleejerne om at de senest udsendte manualer 
fortsat er undersøgt og vurderet fyldestgørende, hvilken forpligtelse allerede 
burde påhvile producenterne i henhold til vilkårene i de typegodkendelser, som 
foreligger for de enkelte vindmøller. CWS vurderer imidlertid at producenterne 
af en lang række ældre vindmøllemodeller ikke foretager nogen systematisk eller 
tilbagevendende evaluering af vindmøllernes servicebehov idet der for en række 
vindmølletyper praktisk talt aldrig udsendes opdateringer af servicemanualerne. 
Dette vurderes at medføre en sikkerhedsrisiko for især de ældre vindmøller. 
Problemstillingen vurderes især at være relevant for de vindmøllemodeller, hvor 
producenten ikke længere eksisterer eller (mere hyppigt) er blevet opkøbt eller 
er fusioneret med en anden producent, og hvor det fortsættende selskab bevidst 
eller ubevidst ikke fortsætter med at evaluere de overtagne, udgåede modeller.  

CWS foreslår, at det i § 24 pålægges producenten af vindmøllen mindst hvert 3. 
år at foretage en evaluering af servicebehovet for de enkelte vindmøllemodeller, 
som fortsat er i drift i Danmark og efter fuldendt evaluering at skulle enten 1) 
sende de opdaterede servicemanualer eller 2) sende en evalueringserklæring 
(eller tilsvarende), hvorefter producenten erklærer at have foretaget en evalue-
ring og har vurderet at der ikke er fundet noget behov for at opdatere service-
manualen. Herved vil mølleejerne og servicefirmaerne altid kunne have vished 
for at de anvendte servicemanualer er kontrolleret og opdaterede. 

For så vidt angår vindmølletyper, hvor den oprindelige producent er blevet op-
købt, fusioneret eller tilsvarende og hvor den fortsættende producent har over-
taget rettigheder og forpligtelser til de ældre vindmøllemodeller, vil evaluerings- 
og opdateringsforpligtelsen skulle påhvile den fortsættende producent, uanset 
om det konkrete vindmøllemærke/den konkrete model måtte være blevet afvik-
let eller udfaset. Som eksempel kunne nævnes Nordtank, Windworld, Micon m.fl. 
Hvorvidt denne opgave kun skal gælde for vindmøller, som er markedsført efter 
et bestemt årstal (eks. 2005), eller skal indfases over en periode, har CWS ikke 
nogen umiddelbar holdning til.  

I de sjældnere tilfælde hvor den oprindelige producent ikke længere eksisterer 
og heller ikke er videreført, består der en ikke-uvæsentlig risiko i at skulle fort-
sætte driften og serviceringen af producentens vindmøllemodeller på baggrund 
af de ikke-opdaterede servicemanualer. Risikoen er selvsagt, at de i manualen 
foreskrevne servicearbejder ikke er dækkende for den tilstand vindmøllemodel-
len faktisk befinder sig i, og at servicevirksomhederne fokuserer på de forkerte 
områder. Som bekendt vil vindmøllers komponenter over tid blive udsat for 
mange former for nedslidning herunder korrosion, strukturel udmattelse, rotati-
onsbetinget slitage mv., som det kan være umuligt at detektere eller fastlægge 
betydningen af uden at foretage dybdegående teknisk evaluering af vindmølle-
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modellen hvori inddrages mølletypens designberegninger. Selvom det muligvis 
ligger udenfor rammerne af den nuværende høringsrunde, foreslår CWS, at 
Energistyrelsen og dennes arbejdsgruppe overvejer en løsningsmodel, hvorefter 
der etableres en serviceringsfond, administreret af Energistyrelsen, som kan 
dække udgifterne til at evaluere og evt. opdatere servicemanualer for vindmøl-
ler, hvor producenten er ophørt. Selve arbejdet med at foretage evalueringen og 
opdateringen vil herefter kunne udbydes til kvalificerede aktører indenfor vind-
møllebranchen, f.eks. certificeringsvirksomheder, andre vindmølleproducenter 
eller servicevirksomheder. Hvorledes en sådan fond vil skulle finansieres eller 
administreres har CWS eller undertegnede ikke noget endeligt forslag til.  

 
4. Servicevirksomheders ansvar for ikke-opdaterede servicemanualer 

I Bekendtgørelsens bilag 8, punkt 2 litra 3) fremgår det, at en del af den årlige 
auditering af servicevirksomheder består i at sikre at servicevirksomheden selv 
opdaterer servicemanualen, hvis producenten ikke har gjort dette. Denne opga-
ve skal foretages på baggrund af servicevirksomhedens udførte service og erfa-
ring.  

I de tilfælde hvor der alligevel ikke foretages en opdatering af servicemanualer-
ne, vurderer CWS, at det vil være problematisk uden videre at vælte ansvaret 
over på servicevirksomhederne, som tilsyneladende er løsningen i bilag 8, punkt 
2 litra 3). Selvom mange større servicevirksomheder har en stor erfaring med de 
enkelte vindmøllemodeller, vurderes dette ikke i udgangspunktet at være til-
strækkeligt til at kunne foretage en tilbundsgående, teknisk evaluering og opda-
tering af servicemanualerne. Dels vil en sådan evaluering være ganske ressour-
cekrævende og teknisk kompleks og skulle bero på langt mere end hvad et ser-
vicefirma finder nødvendigt. I udgangspunktet vil en teknisk evaluering forud-
sætte at man har adgang til oplysninger om vindmøllens designkriterier- og be-
regninger og driftsmæssige belastning, samt adgang til driftsoplysninger fra flere 
eksemplarer af vindmøllerne, hvilke data oftest kun findes hos producenten. For 
så vidt angår designkriterier- og beregninger også de certificeringsinstitutter, 
som oprindeligt typegodkendte vindmøllerne, men disse institutter vil oftest ikke 
være berettigede til at udlevere oplysningerne uden producentens godkendelse.  

Det foreslås at litra 3) udgår eller omformuleres, så servicevirksomhederne ikke 
er ansvarlige for at udarbejde opdateringer til servicemanualer. Dette punkt kan 
passende behandles sammen med punkt 3 ang. producenternes ansvar for eva-
lueringer og opdateringer. Som nævnt ovenfor under punkt 3 foreslås det præci-
seret, at producenterne har et ansvar for at evaluere og opdatere servicemanua-
lerne. Dette vil formentlig løse langt størsteparten af problemerne vedrørende 
manglende evalueringer og opdateringer.  

 
5. ”Stilstand i længere periode” 

Flere steder i Bekendtgørelsen anvendes betegnelsen ”stilstand i længere perio-
de”, men uden at det konkretiseres hvor lang en periode, dette måtte være. 
Selvom det næppe vil være hensigtsmæssigt at lægge sig fast på en præcis ud-
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strækning, vil det nok være brugbart at konkretisere om der tælles i uger eller 
måneder.   

 
6. ” Funktions- og sikkerhedsafprøvning” 

Ligesom med tilfældet ”stilstand i længere periode” anvender Bekendtgørelsen 
flere gange betegnelsen ”funktions- og sikkerhedsafprøvning”, som udtryk for de 
nogle tilsyneladende fastlagte tiltag som vindmølleejeren og servicevirksomhe-
den skal iagttage i forskellige situationer hvor en nedlukket vindmølle skal gen-
opstartes. Betegnelsen defineres imidlertid ikke i Bekendtgørelsen. Af hensyn til 
at skabe klarhed foreslås det at tilføje en præcisering af minimumskravene til 
indholdet, ligesom det er sket med beskrivelsen af ”udvidet serviceeftersyn” i 
bilag 4.  

Derudover foreslås det, at det som udgangspunkt pålægges producenten af 
vindmøllerne at beskrive i servicemanualen, hvilket krav der skal stilles til en 
funktions- og sikkerhedsafprøvning for den konkrete vindmøllemodel, idet der 
må formodes at være individuelle krav til de enkelte mølletyper.  

 
7. Krav til certificering af virksomheder der servicerer vindmøller 

I Bekendtgørelsens kapitel 5, i bilag 8 samt i flere andre afsnit opstilles der krav 
til servicevirksomhederne. CWS kan fuldt ud tilslutte sig at der fortsat opstilles 
certificeringskrav, hvilket vurderes at være afgørende for at sikre kvaliteten af 
det udførte servicearbejde og derigennem at øge vindmøllesikkerheden. Det er 
imidlertid CWS’ vurdering at Bekendtgørelsen ikke er ambitiøs nok i forhold til de 
krav, der stilles til de enkelte serviceteknikkere, som skal udføre det konkrete 
arbejde. I henhold til Bilag 8, afsnit 1. punkt 1.2 litra 3) stilles der i forbindelse 
med certificeringen af servicevirksomheden ganske vist nogle generelle krav til at 
servicevirksomhedens personale skal være tilstrækkeligt kvalificeret til de vind-
mølletyper, der ønskes omfattet af certificeringen, men intetsteds i Bekendtgø-
relsen stilles der som krav, at service kun må udføres af serviceteknikkere, som 
er trænede og har særlige forudsætninger for at beskæftige sig med den enkelte 
møllemodel. Sat på spidsen synes det tilstrækkeligt til at opfylde førnævnte krav 
i Bilag 8, at en servicevirksomhed kan dokumentere at personalet – generelt set– 
er tilstrækkelig kvalificeret til de relevante vindmølletyper, men at kvalifikations-
kravet ikke udstrækker sig til udførelsen af servicearbejdet.  

CWS foreslår derfor, at der i Bekendtgørelsen og dennes bilag stilles mere kon-
krete krav til uddannelses-og kvalifikationsniveauet for det personale, som ser-
vicevirksomhederne kan benytte til de konkrete opgaver. Udover at inddrage 
dette i forbindelse med certificeringen (bilag 8) ville det være oplagt at anføre 
direkte i Bekendtgørelsens kapitel 5, hvilket passende tilføjes ved en tillægssæt-
ning til § 26 stk. 1, 2. punkt (tilføjet forslag understreget): 

Virksomhederne må kun udføre service på de vindmølletyper, der er omfattet af virksomhedens 

certificering eller godkendelse, og virksomhederne må udelukkende benytte personale, der har 
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gennemført et grundlæggende vindmølletræningsforløb og som er kvalificeret til at udføre service-

arbejde på de konkrete vindmølletyper og som er nærmere beskrevet i bilag 8.  

I forhold til den vindmølletræning, som serviceteknikkerne bør have gennemført, 
kan CWS foreslå de af organisationen Global Wind Organisation (GWO) udbudte 
og certificerede træningsforløb, som relaterer sig til sikkerhed i forbindelse med 
arbejdet på vindmøller som allerede er bredt anerkendt og udbredt i vindmølle-
branchen. Dette kunne passende som nævnt tilføjes i bilag 8.  

--- 

Såfremt Energistyrelsen måtte have spørgsmål til ovenstående, står undertegne-
de naturligvis til rådighed og vil kunne videreformidle til relevante medarbejdere 
hos CWS.  

Med venlig hilsen 
 
Rasmus Zoffmann Knudsen 
Advokat (L), Partner 
 
 









Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk), Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk)
Fra: Annette.Kromann@dnvgl.com (annette.kromann@dnvgl.com)
Titel: FW: J nr. 2020-4509 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af

vindmøller m.v.
Sendt: 18-05-2020 15:31

Hej,
 
Hermed høringssvar til ovenstående, specifikt i forhold til krav om certificering af servicevirksomheder.
 
I både den nuværende bekendtgørelse og af nærværende udkast fremgår følgende formulering:
"Certificering af en servicevirksomhed skal som minimum dokumentere, at virksomheden har tilstrækkelige
erfaringer og ekspertise inden for vedligeholdelse og service af vindmøller og har implementeret et
kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001:20XX eller tilsvarende. Det skal af certifikatet fremgår, at denne
bekendtgørelses krav til vedligeholdelse og service er omfattet af certificeringen".
 
Dette tolkes af Energistyrelsen og DANAK således at der skal være tale om en samlet certificering, hvor der udstedes
ét certifikat dækkende ISO 9001 samt bekendtgørelsen.
 
Efter DNV GLs opfattelse er det ikke afgørende at det er samme certificeringsorgan, der foretager auditeringen af ISO
9001 og bekendtgørelsen, dog naturligvis under forudsætning af at der er tale om akkrediteret certificering. Ved
akkrediteret certificering sikres det at certifikatet er udstedt efter en proces, der opfylder akkrediteringskrav,
herunder at dækningsområdet for ISO 9001-certifikatet omfatter service af vindmøller.
Ligeledes vil det herved være sikret at auditeringen af ISO 9001-kravene vil blive gennemført at auditorer kvalificeret
via et akkrediteret system og dermed er kvalificeret til den pågældende branche, i dette tilfælde vindmøllebranchen.
 
I praksis ses der flere tilfælde hvor en servicevirksomhed i forvejen opretholder et ISO 9001-certifikat omfattende det
relevante aktivitetsområde. I nogle tilfælde er service af vindmøller en del at en større virksomhed, hvor certifikatet
så dækker vindmølleservice som en del af virksomhedens samlede aktivitetsområde. I de tilfælde hvor det
eksisterende certificeringsorgan ikke opretholder en akkreditering til den danske bekendtgørelse, vil virksomheden
skulle lade sig certificere af et andet certificeringsorgan eller acceptere at dele af virksomheden skal have
serviceområdet certificeret af to certificeringsorganer.
 
Udstedelse af ét certifikat dækkende både ISO 9001 og bekendtgørelsen fordrer at ISO 9001 auditeres i fuldt omfang
sammen med bekendtgørelsen. For en virksomhed, der allerede opretholder et ISO 9001-certifikat, vil det i praksis
betyde at det samme område auditeres efter ISO 9001 to gange årligt, og dermed også en ikke uvæsentlig merudgift
for servicevirksomheden.
Dette vil til en vis grad kunne opfattes som en teknisk handelshindring.
 
Det er naturligvis en forudsætning at der opretholdes et ISO 9001-certifikat, der dækker service af vindmøller, og at
der som minimum søges objektivt vidnesbyrd for dette ved de årlige audits af tillægskravene i bekendtgørelsen.
Det kan også overvejes at stille krav om en kontraktlig fastholdelse af at ISO 9001-certifikat er en forudsætning og at
virksomheden er forpligtet til at informere om ændringer i dette forhold.
 
 
Vi imødeser Energistyrelsens behandling.
 
 
Best regards/Med venlig hilsen,
 
Annette Kromann
Technical Manager
DNV GL Business Assurance Denmark A/S

E-mail annette.kromann@dnvgl.com 
Mobile: +45 23 21 56 76 | Direct: +45 39 45 48 36
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Hej
 
 
Vedhæftet dokument med mine kommentarer markeret i teksten.
 
 
 
Best regards

Bente Vestergaard Ph.D., M.Sc.

Director and Service Line Leader for Type and Component Certification 

DNV GL - Energy, Renewables Certification

 

DNV GL Denmark A/S

bente.vestergaard@dnvgl.com 

Mobile +4520484803  |  Direct +4539454837

dnvgl.com  |  LinkedIn
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Summary of Comments on Udkast til bekendtgørelse om 
teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v
Page: 4

Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 11:13:45 
definition?



1

2



Page: 5
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 09:29:25 
Dette kan læses som at ved kombination af et provisorisk prototypecertifikat (3 år) og et prototypecertifikat (3 + 1 år) kan der opnås 7 år 
som prototypemølle. Det er vel ikke meningen?

Number: 2 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 11:13:20 
forslag: ændres til certificeringen



1



Page: 6
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 11:13:09 
ændres til 'til provisorisk projektcertificering'

















1



Page: 14
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 13:48:48 
Tilføj: 'eller vindmølleprojekter'



1



Page: 15
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 13:54:39 
Fjern 'i'



1



Page: 16
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 13:57:46 
Tilføj:', vindmølleprojekter'







1



Page: 19
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 11/05/2020 20:26:14 
Tilføj: ' eller vindmølleprojekt'



1



Page: 20
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:35:22 
Typo: rotorkomponenten



1



Page: 21
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:38:48 
I afsnit 1.1 benyttes betegnelsen: funktions- og driftsafprøvning. Den samme formulering bør bruges begge steder







1



Page: 24
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:48:01 
Typo: Lineskift mangler: dette er et nyt punkt





1
2



Page: 26
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:55:41 
En anden betegnelse end 'typecertifikat' bør måske benyttes da der også kan være tale om et prototypecertifikat. f.eks. 'type- eller 
prototypecertifikat'

Number: 2 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:54:36 
Som forrige kommentar



1

2

3



Page: 27
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:58:05 
Som forrige kommentar

Number: 2 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:58:47 

Number: 3 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 08:59:05 









1



Page: 31
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 09:09:31 
Denne betegnelse er ikke benyttet tidligere. Forslag: benyt i stedet 'vindmøllestørrelse' svarende til bilag 8
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Page: 34
Number: 1 Author: BEVE Subject: Highlight Date: 13/05/2020 09:12:50 
Slettes. Unødvendig som følge af forrige sætning.







Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk)
Fra: Hans Møller (hanm@ewii.com)
Titel: Journalnummer 2020-4509
Sendt: 14-05-2020 13:00

Kære Maja Lykke Lorenzen
 
Nedenfor høringssvar vedr. Journalnummer 2020-4509.
 
Vores kommentarer/svar, er baseret på mange års erfaring med, hvor svært det kan være som vindmølleejer/kunde, at
få leverandørerne /fabrikanterne til at udlevere oplysninger til brug vedr. den daglige drift.
 
Tak for at du bringer det videre.
 
Ps. Selvsamme høringssvar er sendt til Wind Denmark att. .Camilla Holbech, men for god ordens skyld, har vi valgt at
sende det til jer også.
 
 
Høringssvar vedr. Journalnummer 2020-4509
 

§ 2. Forslag til ændring : el-tekniske, hydrauliske og mekaniske anlæg
 
§ 5 Forslag til ændring : Under forudsætning af at fabrikanten udlevere den påkrævede dokumentation.
 
§ 6 Forslag til ændring: Typecertificeringen er iht. til 61400 -22 som erstattes af IECRE og det er
fabrikantens ansvar at efterleve de angivne retningslinjer i IECRE
 
§16 stk. 2 spørgsmål Gælder dette også software- og vingeopdateringer/opgraderinger (PPO, Dino Tails,
Gurney Flaps, Erosion Protection etc.)

 
§ 18. Stk. 7. Tillader en vindmølles indretning ikke servicevirksomhedens aflæsning, skal ejeren af vindmøllen
til enhver tid kunne dokumentere vindmøllens støjindstilling i forbindelse med den kompetente myndigheds
tilsyn. Forslag til ændring : Det er fabrikantens pligt at informere hvordan det gøres.
 
§ 19 En ejer, der tager en vindmølle ud af drift i en længere periode, skal sikre at Der foretages en funktions- og
sikkerhedsafprøvning, inden vindmøllen sæt- tes i drift igen. Forslag til ændring : Det er fabrikantens pligt at
informere hvordan det gøres

 
Spørgsmål Hvordan defineres en længere periode?
 
§ 22. I forbindelse med hver service, jf. §§ 18 og 19, på vindmøller med et rotor-
areal på over 40 m skal der udarbejdes en rapport, som skal sendes til ejeren af
vindmøllen umiddelbart efter, servicen er udført. Forslag til ændring: skal der
udarbejdes en rapport med tilhørende service tjekliste og arbejdsordre jf.
servicemanualen
 
§ 24. Forslag til ændring det er fabrikantens pligt uden omkostninger for vindmølleejeren at udlevere:
opdaterede servicemanualer, vedligeholdelsesmanualer,  momenttilspændings lister, vægttabeller,
datablade, fedt /smøre tabeller, service tjeklister, arbejdsordre, driftsmanualer, sikkerhedsmanualer,
installationsmanualer,  beredskabsplaner, sikkerhedsopdateringer, SCADA opsætning, adgang til vibrations
og frekvens analyser fra vindmøllen hovedkomponentovervågning og software opdateringer.
Specifikation af at når man som ejer har købt en vindmølle, så har ejeren al rettigheden af det data der
vedrør vindmøllen.
Fabrikanten skal ved forespørgsel udlevere vindmøllen loggede data eller facilitere ubegrænset adgang til
efterspurgte data.
Definition af Fabrikantens ansvar mht. IT i vindmøllen – computere, PLC’er, målere, logningsudstyr,
controllere mm.
Efter samarbejds/kontraktophør skal fabrikanten udlevere adgang til vindmøllens service- software
protokoller, så  et uafhængigt godkendt servicefirma er i stand til at udføre service på den pågældende
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vindmølle iht. gældende lovgivning.
 
§ 25 Forslag til ændring det er fabrikantens pligt uden omkostninger for vindmølleejeren at bistå med
klarlæggelse af årsagssammenhænge herunder udlevering af analyserapporter og teknisk support. Det er
fabrikantens pligt at informere hvordan sikkerhedsafprøvningen foretages
 
§ 26 Forslag til ændring: Ved større udskiftnings opgaver fx med mobilkran er det er
fabrikantens/servicedbyderens/virksomhedens pligt uden omkostninger for vindmølleejeren at udlevere
metodebeskrivelse og risikovurdering, således at vindmøllerejeren kan sikre sig at opgave udføres på et så
højt sikkerhedsmæssigt niveau som muligt.
Det er fabrikantens/servicedbyderens/virksomhedens pligt at sikre at: lovgivning herunder
bygherrelovgivning overholdes, at deres medarbejdere er uddannet til den pågældende mølletype, at
deres medarbejdere har de lovpligtige uddannelser , lovpligtige sikkerheds- uddannelser og at der er
tegnet de lovpligtige forsikringer.
 
 

 
Bilag 4
Forslag til ændring: Specificeringen af krav til udvidet service, skal følge specificering af krav til årligt
service.
 

 
 
Med venlig hilsen  

Hans Møller
Operations Manager

EWII Production A/S
Kokbjerg 30
DK-6000 Kolding 
Mobil:    +45 24796697 
Web:     www.ewii.com

        

http://www.ewii.com/
file:///e:/F2/ENS.Prod/Temp/CBrain-22640-2-0/www.facebook.com/EWIIkoncern
file:///e:/F2/ENS.Prod/Temp/CBrain-22640-2-0/www.linkedin.com/company/EWII
http://www.ewii.com
file:///e:/F2/ENS.Prod/Temp/CBrain-22640-2-0/www.facebook.com/EWIIkoncern
file:///e:/F2/ENS.Prod/Temp/CBrain-22640-2-0/www.linkedin.com/company/EWII
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Journalnummer 2020-4509:  

Høring af bekendtgørelse om teknisk certificering af 
servicering af vindmøller 
 

Energistyrelsen har med brev af den 20. april fremsendt ovennævnte udkast til 

bekendtgørelse og har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudka-

stet senest den 18. maj 2020. 

  

Udkastet til bekendtgørelse - herefter benævnt “udkast” giver TEKNIQ Arbejdsgi-

verne anledning til følgende bemærkninger. 
 
TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer tæller bl.a. installatør- og industrivirksomhe-
der, der har en betydelig del af deres omsætning i forbindelse med opstilling og 
servicering af vindmøller. Derfor berører bekendtgørelsen et vigtigt arbejdsom-
råde, og vi indgår derfor gerne i et fortsat samarbejde på området. 
 
Vi bemærker, at bekendtgørelsen er en revision af den gældende bekendtgørelse 
for certificering af vindmøller, og at hensigten er at tilpasse reglerne med henblik 
på at højne sikkerheden. TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter de bagvedliggende hen-
syn, revisionen søger at varetage. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne har en række generelle bemærkninger og en række mere 
specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen. 
 

Generelle kommentarer 
 
Overimplementering  
Reglerne for servicering af vindmøller er i vidt omfang formet af internationale 
regler på området. Det er meget hensigtsmæssigt i en branche, der er så internati-
onal, som det er tilfældet med vindmøller. Det er derfor vigtigt, at de danske reg-
ler på området flugter med de internationale regler, og at der ikke skabes natio-
nale særregler, som gør det vanskeligere at operere på det danske marked end på 
andre markedet. Derfor opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne til, at der ikke sker en 
overimplementering af internationale regler, men at de i videst mulige omfang 
implementeres 1:1 i dansk lovgivning. 
 

Energistyrelsen 

 
Pr. mail til: ens@ens.dk  

med kopi til MLL@ENS.DK 
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Administrative byrder 
Med bekendtgørelsen lægges der op til, at såvel vindmølleproducenter, vindmøl-
leejere og virksomheder, der servicerer vindmøller, skal kunne dokumentere for-
skellige historiske forhold ved den enkelte vindmølle. TEKNIQ Arbejdsgiverne me-
ner, at det bør overvejes i hvilket omfang dette krav opfylder et konkret behov, el-
ler om det er muligt at nedbringe de administrative byrder forbundet hermed.  
 

Specifikke bemærkninger 
 
§6, stk. 6: 

Bestemmelsen kan læses sådan, at der skal udleveres et typecertifikat ved salg af 

brugte møller. Kravet kan imidlertid gøre det svært at handle ældre møller, hvor 

certifikatet ikke er bevaret, da der ikke har været krav om dette. Derfor bør kravet 

kun omfatte nyere vindmøller der er opsat 1. gang efter bekendtgørelses ikraft-

træden. Alternativt bør der udtænkes en dispensationsmodel, som gør det muligt 

at sælge sin vindmølle, også selvom der ikke foreligger et certifikat. 

 

Det kan i øvrigt overvejes, om der bør være et centralt digitalt arkiv for typecertifi-

kater, manualer, servicerapporter mv., så de altid er tilgængelige. 

 

§18, stk. 1: 

Sikkerhed bør naturligvis altid have højeste prioritet, men kravet kan medføre, at 

ejerne af lovligt opførte vindmøller gøres ansvarlig for evt. skader som følge af 

vejrforhold, fx nedfalden is, som det kan være vanskeligt at sikre sig imod. Derfor 

bør bestemmelsen alene omfatte skader som følge af manglende vedligeholdelse 

og ikke skader som følge af vejrforhold.  

 

§ 24, stk. 1: 

Vi ser gerne at dette krav håndteres ved brug centralt digitalt arkiv som beskrevet 

under §6, stk. 6. 

 

§ 26, stk. 7: 

Det kan have store konsekvenser for servicevirksomhederne, hvis de slettes fra 

Energistyrelsens liste over virksomheder, der har en gyldig godkendelse eller et 

gyldigt certifikat til at udføre service eller til at stands. Der er med formuleringen 

tale om afgørelser i forvaltningslovens forstand, som skal følge gældende forskrif-

ter for partshøring mv. Dette bør fremgå tydeligt af bestemmelsen. 

 

§ 30, stk. 1: 

Der er flere problemer med bestemmelsen. Dels uddelegerer den en beføjelse til 

en privat virksomhed, som har karakter af en afgørelse i forvaltningslovens for-

stand, som skal følge gældende forskrifter for partshøring mv. Dette bør fremgå 

tydeligt af bestemmelsen. 
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Dels giver brugen af ”alvorlig” plads til fortolkninger, som kan give en vilkårlighed i 

forvaltningen af reglerne. Derfor bør der udformes en klar definition af hvad der 

menes med ”alvorlig” i §30, nr. 1) og 2). 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 
 



 

 

Vattenfall A/S, Havneholmen 29 5. sal, DK-1561 København V Hovedkontor: Jupitervej 6 2. sal, 6000 Kolding 

Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

 

18. maj 2020 

 

 

Høringssvar til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af 

vindmøller m.v 

 

Vattenfall har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om teknisk 

certificering og servicering af vindmøller m.v. 

 

Som en generel bemærkning anbefaler vi, at det gennem bekendtgørelsen 

specificeres, hvilken type certifikat teksten henviser, dvs. om det er 

prototypecertifikat, typecertifikat eller projektcertifikat. Som eksempel bør 

"certifikat" i § 8 præcisere at der er tale om "typecertifikat". 

 

En ligeledes generel kommentar er, at det i den internationale skabelon ikke er 

muligt at indføre en vindmølles nummerplade (GSRN). Da dette er et krav under 

IECRE-ordningen, anbefaler vi, at de danske myndigheder arbejder for at bring 

den internationale skabelon og den danske standard i overensstemmelse. Eller 

alternativt vejleder om, hvordan disse informationer kan gives i den internationale 

skabelon og fortsat være i overensstemmelse med kravene under IECRE-

ordningen. Ud over nummerplade (GSRN) er denne uoverensstemmelse mellem 

den danske standard og den internationale skabelon også relevant for den i §33 

påkrævede henvisning til denne bekendtgørelse. 

 

I forhold til §24 bør det specificeres, hvem der er ansvarlig for, at 

servicemanualerne og eventuelle opdateringer af disse er i overensstemmelse med 

vindmøllens typecertificering. 

 

I § 41 ville det være fordelagtigt at afklare, hvad der definerer 'særlige tilfælde'. 

 

I forhold til §45, når et certifikat udløber, bør gencertificering være baseret på det, 

der gør sig gældende i en vindmølleparks byggetilladelse. 

 

I bilag 3, afsnit 1.1 og 1.3 vil det øge klarheden, hvis teksten henviser til hvilke 

projektcertificeringskrav, der skal opfyldes ud over typecertificering. 

 

I bilag 9, bør henvisningen i afsnit 1 til IEC 61400-22 erstattes af DS EN61400-22, 

da den første ikke længere er gyldig. 

 

For yderligere information eller spørgsmål til ovenstående bedes I rette 

henvendelse til Belén Fernández Montes, Certification Engineer, Verification & 

Integration, Vattenfall belen.fernandezmontes@vattenfall.com  

mailto:belen.fernandezmontes@vattenfall.com


 

 

Vattenfall A/S, Havneholmen 29 5. sal, DK-1561 København V Hovedkontor: Jupitervej 6 2. sal, 6000 Kolding 

 

Med venlig hilsen 

 

Esben Baltzer Nielsen 

Head of Public Affairs & Media 

Public & Regulatory Affairs Denmark 



Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk), Mikkel Bach Jensen (mikba@vestas.com)
Fra: Thomas Mølbjerg Dueholm (thmdu@vestas.com)
Titel: Journalnummer 2020-4509 - høringssvar - Vestas Wind Systems A/S - Offentlig høring af udkast til

bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
Sendt: 18-05-2020 13:29

Til Energistyrelsen
 
På vegne af Vestas Wind Systems A/S (”Vestas”) sendes følgende høringssvar til udkast til bekendtgørelse om teknisk
certificering og servicering af vindmøller m.v. (journalnummer 2020-4509):
 

§ 24, stk. 1, lyder ”Fabrikanten eller leverandøren af vindmøllen skal udlevere de nødvendige servicemanualer
til ejeren af vindmøllen ved levering af vindmøllen.”

 
I lyset af formålsbestemmelsen (§ 1) er det Vestas’ forståelse, at bestemmelsen skal sikre, at
vindmøllejeren får den nødvendige servicemanualer, som har betydning for vindmøllens sikkerhed.
Servicemanualer i bredere forstand er derimod uden for lovens område.
 
Det bør efter Vestas’ opfattelse præciseres, at § 24, stk. 1, alene vedrører nødvendige servicemanualer, som
er af betydning for vindmøllens sikkerhed. I § 24, stk. 2, er der da også mere præcist henvist til opdateringer
af disse manualer, der er af ”betydning for vindmøllens sikkerhed”.
 

 
En række af EU’s produktsikkerhedsdirektiver er totalharmoniserende inden for deres område. Relevant for
sikkerhed og design af vindmøller er særligt maskindirektivet, lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet, som
alle er totalharmoniserende (med visse undtagelser).

 
I forhold til nationale krav skriver EU Kommissionen blandt andet i § 107 i sin vejledning til maskindirektivets
artikel 6, at medlemslande ikke må ”stille andre krav eller indføre andre procedurer for markedsføring af
maskiner eller delmaskiner eller levering af maskiner til brug, for så vidt angår de farer, som maskindirektivet
dækker, end dem, der er fastlagt i dette direktiv.”
 
For at sikre at kravet om certificering og overholdelse af visse standarder for certificering ikke er i konflikt
med totalharmoniseret EU-lovgivning, foreslår Vestas, at kravet om certificering og design i
overensstemmelse med de i bilag 1 nævnte standarder gøres betinget af, at det ikke vedrører de områder,
som er dækket af totalharmoniseret EU-lovgivning. Vestas har ikke forholdt sig til, om der p.t. er et problem i
forhold til certificeringskravet, standarderne og EU-lovgivningen.
 
 

§ 24, stk. 2, lyder ” Fabrikanten, importøren eller leverandøren af vindmøllen skal sende opdateringer af
servicemanualen, der er af betydning for vindmøllens sikkerhed, til vindmølleejeren. […] Fabrikanten,
importøren eller leverandøren skal endvidere samtidig offentligt informere om, hvordan vindmølleejere kan
indhente opdateringerne.”

 
Vestas kan have installeret vindmøller, hvor Vestas ikke længere er bekendt med ejeren. Det kan være
tilfældet, hvis en vindmølle er blevet overdraget flere gange siden de er blevet solgt, og Vestas ikke længere
har en serviceaftale på den. Der kan derfor være situationer, hvor det ikke er muligt at sende opdateringerne
direkte til vindmølleejeren. I de tilfælde hvor Vestas er bekendt med de relevante vindmølleejere, er der
omvendt ikke grund til både offentligt at informere om opdateringerne og sende dem til vindmøllejeren.
 
Vestas foreslår, at kravene om at sende opdaterede sikkerhedsmanualer til vindmølleejeren og offentligt at
informere om, hvor opdateringerne kan indhentes, gøres til alternativer. Såfremt fabrikanten ikke er bekendt
med ejeren af vindmøllen, kan fabrikanten – i stedet for at sende opdateringerne til vindmølleejeren –
offentligt informere om (eksempelvis på fabrikantens hjemmeside), hvordan vindmølleejeren kan indhente
opdateringerne.    



 
Ifølge § 34, stk. 1, nr. 3, skal et certifikat tilbagekaldes såfremt ”den virksomhed, certifikatet er udstedt til,
ophører eller overgår til anden juridisk enhed.”

 
Dette er ikke forhold, som påvirker vindmøllernes sikkerhed eller grundlaget for certifikatet. Vestas foreslår
derfor, at nr. 3 udgår.   
 

 
§ 42, stk. 2, sidste sætning, lyder ”Energistyrelsen kan endvidere påbyde ejeren af en vindmølle straks at
standse og sikre en vindmølle, der vurderes farlig, herunder pga. dårlig vedligehold, skade m.v. samt at udbedre
skaderne og foretage funktions- og sikkerhedsafprøvning af vindmøllen, før den sættes i drift igen jf. § 25 stk. 2-
4.”

 
EU’s produktsikkerhedsdirektiver (dvs. de danske implementeringer) giver hjemmel for de relevante
myndigheder til at tage skridt overfor farlige produkter, som ikke overholder relevant lovgivning.  Hvis
nationale myndigheder gives et videre skøn til at vurdere, hvornår et produkt – som opfylder
totalharmoniseret lovgivning – er farligt, risikerer dette at stride mod de pågældende direktiver og varernes
fri bevægelighed inden for EU.
 
Vestas foreslår, at bestemmelsen begrænset eller præciseres, så det er klart, at retten til at påbyde
standsning og sikring i stk. 2 alene vedrører vindmøller, som vurderes farlige på grund af dårlig vedligehold
eller skade. Herved gives der ikke en udvidet adgang til at vurdere, om et i øvrigt lovligt design er ”farligt”.

 
Lad mig høre hvis I ønsker en nærmere drøftelse af Vestas’ høringssvar.
 
Med venlig hilsen
 
Thomas Mølbjerg Dueholm
Corporate Legal Advisor, Attorney-at-Law
Group Legal IPR
Vestas Legal & Compliance

Vestas Wind Systems A/S
M +45 5215 7984
  
thmdu@vestas.com
http://www.vestas.com

Company reg. name: Vestas Wind Systems A/S
This e-mail is subject to our e-mail disclaimer statement.
Please refer to www.vestas.com/legal/notice

 
 
 

From: Maja Lykke Lorenzen <mll@ens.dk> 
Sent: 20. april 2020 14:03
Subject: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
 

EXTERNAL EMAIL: Be careful with links/attachments

 
Kære modtager
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i
høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den

mailto:thmdu@vestas.com
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gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
 
Fristen for høringssvar er mandag den 18. maj 2020.
 
Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til
Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk, med
angivelse af journalnummer 2020-4509.
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
  
Bekendtgørelsernes indhold beskrives kort i vedhæftede høringsbrev.
 
Vedhæftede dokumenter:

Udkast til bekendtgørelse.
Høringsbrev.
Skema vedr. principper for agil erhvervsrettet regulering.
Høringsliste.

 
Materialet kan ligeledes findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til:

Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk , 3392 7517 (tekniske spørgsmål) 
Vivi Johansen: vijo@ens.dk, 5167 4301 (juridiske spørgsmål)

 
Med venlig hilsen / Best regards 

Maja Lykke Lorenzen 
Specialkonsulent / Special Advisor 

Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell +45 33 92 75 17
E-mail mll@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger

Vestas will as part of your communication, interaction and business relationship with us collect and process personal data about you.
You can read more about Vestas’ collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our Privacy Policy.
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Wind Denmark 

Vodroffsvej 59 

1900 Frederiksberg 

T: 3373 0330 

Marselisborg Havnevej 22 

8000 Aarhus 

T: 8611 2600 

info@winddenmark.dk 

winddenmark.dk 

 

Energistyrelsen  

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V  

 

Att. ens@ens.dk  

Journal nummer 2020-4509 

Maja Lykke Lorenzen mll@ens.dk  

 

 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om teknisk certi-
ficering og servicering af vindmøller.  

Wind Denmark takker for muligheden for at afgive høringssvar. Wind Denmark hilser 
opdateringen af reglerne om teknisk certificering velkommen, så certificeringsord-
ningen udmønter de internationale certificeringskrav, der løbende opdateres via ar-
bejdet i IEC. Bekendtgørelsens fokus på sikkerhed ved drift af møller er central. Hertil 
bemærkes, at det for vindsektoren, herunder for ejere af møller er af største betyd-
ning at drift af vindmøller i Danmark udelukkende foregår på sikkerhedsmæssigt for-
svarligt måde, også når der er tale om møller af ældre dato.  

Generelle bemærkninger 

Særligt bestemmelserne i kapitel 3 om ejers pligt til servicering af vindmøllen peger 
på en række dilemmaer for mølleejere, der i nogle situationer oplever det vanskeligt 
at få adgang til de nødvendige oplysninger fra fabrikanten af møllen, herunder i for-
hold til dokumentation af møllens støjindstilling (kun relevant for ældre møller) og 
foretagelse af funktions- og sikkerhedsafprøvning efter en vindmølle har været ude 
af drift. Nogle af disse forhold vedrører ejeres mulighed for at leve op til forpligtel-
serne i bekendtgørelsen. Bestemmelserne om udlevering af service manualer ved 
levering af møllen, og fremsendelse af opdateringer samt offentlig orientering om, 
hvordan opdateringerne kan indhentes er derfor af central betydning for mølleejere.   

Bemærkninger til enkelte bestemmelser 

§ 6 om typecertificering  
I forhold til typecertifikater for eksisterende møller lægger Wind Denmark vægt på, 
at der ikke med bekendtgørelsen indføres nye tidsrammer for gyldighed heraf. Det 
udvidede krav om service efter udløb af designlevetid (bilag 4) skal efterleves for at 
opretholde typecertifikatet, og Wind Denmark støtter, at bekendtgørelsens § 15 ikke 
lægger op til tidsbegrænsning i det oprindelige typecertifikat. 
 
§ 6, stk. 6 
Bestemmelsen er formuleret således, at der også skal udleveres certifikat ved salg af 
en brugt mølle i drift. Her bør formuleres en overgangsbestemmelse, idet en ejer af 

mailto:ens@ens.dk
mailto:mll@ens.dk
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en gammel mølle typisk ikke er i besiddelse af det oprindelige certifikat, og han vil 
derfor ikke lovligt kunne sælge sin brugte mølle. Alternativt skal det formuleres så-
ledes, at bestemmelsen kun gælder ved fabrikantens første salg til en vindmølleejer. 
Det vil ofte være en bestemmelse, som ikke kan opfyldes ved efterfølgende salg, da 
det ikke er et dokument som vindmølleejere har lagt særlig stor vægt på, da man har 
haft tiltro til at fabrikanten har styr på de nødvendige godkendelser. Da mange vind-
møller er opstillet før dette krav blev indført, vil der være tale som lovgivning med 
tilbagevirkende kraft.  
 
§ 16, stk. 1 
Formuleringen i forhold til ombygning og forpligtelse til tillægscertifikat ønskes ud-
dybet. Wind Denmark lægger til grund, at der ikke bliver tale om tillægscertifikat for 
ombygning af en prototypecertificeret mølle, idet stk. 1 2) henviser til § 16, stk. 2 
hvor der eksplicit fremgår ’ved ombygning jf. stk. 1 nr. 1 og 2, forstås ændringer i 
forhold til den oprindelige typecertificering eller typegodkendelse. Wind Denmark 
forstår således bestemmelsen sådan, at en udskiftning af vinger til anden størrelse 
på en prototype certificeret mølle ikke kræver tillægscertifikat efter bestemmelsen.  
 
I forhold til ombygningsgraden/udskiftning af komponenter opfordrer Wind Den-
mark til, at det defineres nærmere hvornår tillægscertifikat er påkrævet, og at der 
lægges op til en høj grad af fleksibilitet så længe ombygningen ikke har indflydelse 
på vindmøllens sikkerhed. Se også bemærkningen nedenfor til stk. 2.   
 
Det bemærkes i forhold til en fabrikants brug af kundemøller til tests, at bestemmel-
sen i en snæver fortolkning betyder, at der skal søges om tillægscertifikat til en min-
dre ombygning, der ikke har indflydelse på sikkerheden, og igen når møllen bringes 
tilbage til sin oprindelige stand, jr. bilag 3, afsnit 4.  
 
§ 16, stk. 2  
Af bestemmelsen fremgår, at en driftsmæssig ændring kræver et tillægscertifikat. 
Dette harmonerer ikke med den overordnede målsætning, om at den nye bekendt-
gørelse alene skal varetage de sikkerhedsmæssige aspekter. Bestemmelsen bør for-
muleres således: Stk. 2. Ved ombygning jf. stk. 1, nr. 1 og 2, forstås ændringer i for-
hold til den oprindelige typecertificering eller typegodkendelse, der medfører æn-
dringer af vindmøllens sikkerhed eller støjforhold samt udskiftninger af strukturelle 
dele, hvor møllen ikke føres tilbage til sit oprindelige design. 
 
Så længe en udskiftning/ændring af driftsmæssige dele ikke påvirker sikkerheden el-
ler støjforhold, synes der ikke at være begrundelse for at kræve tillægscertifikat i 
denne bekendtgørelse, hvor fokus netop er indsnævret til sikkerhed. 
 
§ 18, stk. 1 
Denne bestemmelse er problematisk i forhold til begrebet formuegoder, og den bør 
ændres. Den er formuleret så bredt, at den kan omfatte forhold ud over service.  
Wind Denmark foreslår bestemmelsen indskærpes så det står klart, at ejeren af en 
vindmølle har pligt til at sikre, at vindmøllen serviceres, repareres og vedligeholdes, 
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således at vindmøllen ikke udgør en risiko for personer og husdyrs sikkerhed samt at 
den ikke skader formuegoder pga. manglende service, reparation og vedligeholdelse. 
 
§ 19 
Hvad forstås ved ’ud af drift i en længere periode ? Bør indskærpes allerede i be-
kendtgørelsen og ikke afvente en vejledning til bekendtgørelsen.  
 
§ 22, stk. 1  
Bestemmelsen foreslås ændret til: I forbindelse med hver service, jf. §§ 18 og 19, på 
vindmøller med et rotor-areal på over 40 m2 skal der udarbejdes en rapport med 
tilhørende service tjekliste og arbejdsordre jf. servicemanualen, som skal sendes til 
ejeren af vindmøllen umiddelbart efter, servicen er udført.  
 
§ 22, stk. 3 
Bestemmelsen er en gentagelse af de nuværende regler, men det bør overvejes at 
indføre en tidsfrist på 5 eller 10 år for opbevaring af servicerapporter hos møllejere, 
idet der næppe er nogen faglig/teknisk begrundelse for at stille krav om at disse op-
bevares længere.  
 
§ 24, stk. 1  
Denne bestemmelse bør tage højde for videresalg af møller og ændres til: Fabrikan-
ten eller leverandøren af vindmøllen skal udlevere de nødvendige servicemanualer 
til ejeren af vindmøllen ved levering af vindmøllen. Fabrikanten eller leverandøren 
skal desuden efterfølgende, på anmodning fra vindmøllens ejer, udlevere de nød-
vendige servicemanualer.  
 
§ 24, stk. 3 og 4 
Wind Denmark peger på, at vindmølleejer i mange tilfælde ikke vil være i stand til at 
opdatere vindmøllens servicedokumentation ’på baggrund af de erfaringer der gø-
res ved driften af vindmøllen’, da service gennemføres af et certificeret servicefirma 
og den typiske mølleejer ikke selv kommer i møllen. Wind Denmark foreslår derfor, 
at bestemmelsen omformuleres således, at det klart fremgår, at det foregår på bag-
grund af data om service, som den virksomhed der udfører service på møllen er for-
pligtet til at give til mølleejeren, jf. stk. 4.  
 
Stk. 4 bør derfor være hovedbestemmelsen, og det foreslås at bestemmelsen sup-
pleres med en forpligtelse for servicevirksomhederne til at rapportere til fabrikan-
terne af møllen med henblik på ajourføring af mølletypens generelle service doku-
mentation.  
 
Kapitel 5 
I forhold til krav til servicevirksomheder mener Wind Denmark at bekendtgørelsen i 
høj grad sikrer, at service bliver gennemført af certificerede og godkendte virksom-
heder. For at styrke Energistyrelsens mulighed for tilsyn med bekendtgørelsens krav 
til service bliver efterlevet, foreslår Wind Denmark imidlertid at der indsættes en 
bemyndigelse til Energistyrelsen til at lade en uafhængig tredjepart foretage 
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stikprøvekontrol af det udførte service arbejde hos hver serviceudbyder, der også 
inkluderer service rapporter og kontrolskemaer. 
   
§ 26, stk. 7 
Energistyrelsen bør sende et varsel til servicevirksomheden inden denne slettes af 
listen over godkendte og certificerede virksomheder jfr. stk. 5, således at en even-
tuel administrativ fejl kan rettes, inden der sker sletning. Det er den certificerende 
virksomhed, der indberetter til Energistyrelsen, og hvis dette ved en administrativ 
fejl ikke sker, så ved servicevirksomheden ikke, at bestemmelsen om indsendelse af 
certifikat ikke er opfyldt.  
 
§ 30 stk. 1 
Meget restriktiv formulering, som hvis den forstås efter dens ordlyd vil indebære, at 
hvis en medarbejder hos et stort servicefirma laver bare en alvorlig fejl på en mølle,  
skal den certificerende virksomhed trække godkendelsen af hele servicefirmaet til-
bage. 
 
Bestemmelsen kan omformuleres til: Et certifikat udstedt til en virksomhed, der ser-
vicerer vindmøller eller til en virksomhed, der må standse, sikre, starte samt funkti-
ons- og sikkerhedsafprøve vindmøller i henhold til denne bekendtgørelse, skal tilba-
gekaldes af den virksomhed, der har udstedt certifikatet, hvis den certificerende virk-
somhed ikke længere finder, at servicevirksomheden har forudsætningerne for at 
udføre service på vindmøller af en kvalitet, der sikrer en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
drift af de servicerede vindmøller, eller hvis den certificerende virksomhed ikke læn-
gere finder, at servicevirksomheden har et tilstrækkeligt kvalitetsledelsessystem. 
Ved denne vurdering skal indgå evt. alvorlige fejl som servicevirksomheden har be-
gået. 
 
Øvrige bemærkninger  

Øverst side 1, 5, 21, 23, 24, 26, 27 og 30 henvises på en fejlagtig måde til GSR num-
mer. Idet GSRN står for Global Service Registration Number, er det semantisk forkert 
at benævne det GSRN nummer.   

Wind Denmark står naturligvis til rådighed for uddybende dialog om ovenstående 
bemærkninger.  
 

 
Med venlig hilsen 
 

 
Camilla Holbech  
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Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Til:
Fra: Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk)
Titel: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
Sendt: 20-04-2020 14:02

Kære modtager
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i
høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den
gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
 
Fristen for høringssvar er mandag den 18. maj 2020.
 
Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til
Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk, med
angivelse af journalnummer 2020-4509.
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
  
Bekendtgørelsernes indhold beskrives kort i vedhæftede høringsbrev.
 
Vedhæftede dokumenter:

·       Udkast til bekendtgørelse.
·       Høringsbrev.
·       Skema vedr. principper for agil erhvervsrettet regulering.
·       Høringsliste.

 
Materialet kan ligeledes findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til:

·       Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk , 3392 7517 (tekniske spørgsmål) 
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·       Vivi Johansen: vijo@ens.dk, 5167 4301 (juridiske spørgsmål)
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Maja Lykke Lorenzen 
Specialkonsulent / Special Advisor 
Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell +45 33 92 75 17
E-mail mll@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
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Til Energistyrelsen
 
DANAK har gennemgået det modtagne udkast til bekendtgørelse med fokus på krav vedr. akkreditering og
akkrediteret certificering. Der er ingen kommentarer. Det bemærkes, at der i bekendtgørelsen refereres til en række
specifikke udgaver af normative dokumenter, og der må derfor forventes løbende at skulle udgives ny udgave med
opdaterede referencer.
 
Hilsen
 
Allan Munck
Kvalitetschef, ledende assessor
 

DANAK
Dyregårdsvej 5B
2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00
Tlf. dir.: 77 33 95 45
E-mail: amu@danak.dk

 

Fra: Maja Lykke Lorenzen <mll@ens.dk> 
Sendt: 20. april 2020 14:03
Emne: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
 
Kære modtager
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i
høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den
gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
 
Fristen for høringssvar er mandag den 18. maj 2020.
 
Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til
Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk, med
angivelse af journalnummer 2020-4509.
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
  
Bekendtgørelsernes indhold beskrives kort i vedhæftede høringsbrev.
 
Vedhæftede dokumenter:

Udkast til bekendtgørelse.
Høringsbrev.
Skema vedr. principper for agil erhvervsrettet regulering.
Høringsliste.

 
Materialet kan ligeledes findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til:

Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk , 3392 7517 (tekniske spørgsmål) 
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Vivi Johansen: vijo@ens.dk, 5167 4301 (juridiske spørgsmål)
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Maja Lykke Lorenzen 
Specialkonsulent / Special Advisor 

Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell +45 33 92 75 17
E-mail mll@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
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Til: Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk)
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk)
Titel: SV: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
Sendt: 20-04-2020 15:27

Kære Maja Lykke Lorenzen

 

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at

sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

 
Med venlig hilsen

 

Hjørdis de Stricker

Chefsekretær

 

Fra: Maja Lykke Lorenzen <mll@ens.dk> 
Sendt: 20. april 2020 14:03
Emne: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
 
Kære modtager
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i
høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den
gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
 
Fristen for høringssvar er mandag den 18. maj 2020.
 
Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til
Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk, med
angivelse af journalnummer 2020-4509.
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
  
Bekendtgørelsernes indhold beskrives kort i vedhæftede høringsbrev.
 
Vedhæftede dokumenter:

Udkast til bekendtgørelse.
Høringsbrev.
Skema vedr. principper for agil erhvervsrettet regulering.
Høringsliste.

 
Materialet kan ligeledes findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til:

Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk , 3392 7517 (tekniske spørgsmål) 
Vivi Johansen: vijo@ens.dk, 5167 4301 (juridiske spørgsmål)

 
Med venlig hilsen / Best regards 

Maja Lykke Lorenzen 
Specialkonsulent / Special Advisor 

Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell +45 33 92 75 17
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E-mail mll@ens.dk
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personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
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Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: ES (es@es-daa.dk), Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk)
Fra: ES (es@es-daa.dk)
Titel: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. J.nr. 2020-

4509: ES 145-20
Sendt: 21-04-2020 10:58

ES 145-20
Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i denne høring over udkast til
bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v., som erstatter den gældende
bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
ES har ikke bemærkninger til udkastet.
 
Med venlig hilsen / Best Regards
Dan Banja
Oberstløjtnant / Lt. Colonel
Generalsekretær / Secretary-General
Vice chair ECOGAS & Member of GA.COM & CAS.COM
Blålersvej 51
DK-2990 Nivå
Mobil: +45 2480 2256
www.es-daa.dk

PPas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt. 
PP Only print this e-mail if necessary.

 
 



Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk)
Fra: 'fri@frinet.dk' (fri@frinet.dk)
Titel: SV: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. -

journalnummer 2020-4509.
Sendt: 28-04-2020 11:39

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.
 
Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende
ingeniørvirksomheder.
 
Med venlig hilsen 
 
Ulrik Ryssel Albertsen 

 
Erhvervspolitisk Chef 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
 
 

Fra: Maja Lykke Lorenzen <mll@ens.dk> 
Sendt: 20. april 2020 14:03
Emne: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
 
Kære modtager
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i
høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den
gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
 
Fristen for høringssvar er mandag den 18. maj 2020.
 
Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til
Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk, med
angivelse af journalnummer 2020-4509.
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
  
Bekendtgørelsernes indhold beskrives kort i vedhæftede høringsbrev.
 
Vedhæftede dokumenter:

Udkast til bekendtgørelse.
Høringsbrev.
Skema vedr. principper for agil erhvervsrettet regulering.
Høringsliste.

 
Materialet kan ligeledes findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til:

Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk , 3392 7517 (tekniske spørgsmål) 
Vivi Johansen: vijo@ens.dk, 5167 4301 (juridiske spørgsmål)
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Med venlig hilsen / Best regards 

Maja Lykke Lorenzen 
Specialkonsulent / Special Advisor 

Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell +45 33 92 75 17
E-mail mll@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
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Til: Energistyrelsen (ens@ens.dk)
Cc: Maja Lykke Lorenzen (mll@ens.dk), Chlinton Arendahl Nielsen (CHNIE@kkwindsolutions.com)
Fra: Kim Wichmann-Hansen (kiwha@kkwindsolutionsservice.com)
Titel: FW: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
Sendt: 17-05-2020 15:58

Kære Energistyrelse, Kære Maja Lykke Lorentzen,
 
Mange tak for vedlagte høringsbrev. Her er KK Wind Solutions A/S og KK Wind Solutions Service A/S’ høringssvar.
 
Vi har gennemset de foreslåede ændringer og har ingen kommentarer. Vi ser de foreslåede ændringer som naturlige
og rationelle og håber på de bidrager til en forbedret sikkerhed fra et mølle service perspektiv
 
Med venlig hilsen / Kind regards

Kim Wichmann-Hansen
CCO SCU3 / Chief Service Officer

KK Wind Solutions Service A/S
Bøgildvej 3
DK-7430 Ikast

+4596924421 (Direct)
+4541946894 (Mobile)
 

 
www.kkwindsolutions.com

From: Maja Lykke Lorenzen <mll@ens.dk> 
Sent: Monday, April 20, 2020 2:03 PM
Subject: Offentlig høring af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.
 
Kære modtager
 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i
høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den
gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere
ændringer.
 
Fristen for høringssvar er mandag den 18. maj 2020.
 
Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk, med kopi til
Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk, med
angivelse af journalnummer 2020-4509.
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen.
  
Bekendtgørelsernes indhold beskrives kort i vedhæftede høringsbrev.
 
Vedhæftede dokumenter:

Udkast til bekendtgørelse.
Høringsbrev.
Skema vedr. principper for agil erhvervsrettet regulering.
Høringsliste.
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Materialet kan ligeledes findes på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsen kan rettes til:

Maja Lykke Lorenzen, mll@ens.dk , 3392 7517 (tekniske spørgsmål) 
Vivi Johansen: vijo@ens.dk, 5167 4301 (juridiske spørgsmål)

 
Med venlig hilsen / Best regards 

Maja Lykke Lorenzen 
Specialkonsulent / Special Advisor 

Center for vedvarende energi / Centre for Renewables
Mobil / Cell +45 33 92 75 17
E-mail mll@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
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