Ansøgning om godkendelse af virksomhed at udføre service på møller (på stall-regulerede møller jf. bekendtgørelse 73)
Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller
Data på servicevirksomhed

Version: 3, Godkendt: 09.12.2013

Ny ansøgning (X)

Dato

Ansøgning om forlængelse (X)

Firma navn

CVR nr.

Firma adresse

Postnr.

Navn:

Navn:

Stilling:

Stilling:

Tlf:

Tlf:

Email:

Email:

Navn:

Navn:

Stilling:

Stilling:

Tlf:

Tlf:

Email:

Email:

Fælles E-mail:

By

Telefon:

NB! Ved elektronisk fremsendelse angiv venligst et sigende navn for hver vedhæftet fil

Godkendelsessekretariatet
for Vindmøller

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

vindmoellegodkendelse@risoe.dk
www.vindmoellegodkendelse.dk

Følgende data skal afleveres sammen med ansøgningen
For vedlagt dokumentation Sæt X

for hvert punkt 1 - 5

1) Vedlagt liste over de mølle typer der ansøges godkendelse til at servicere - Sæt X
Mølletype

Mølle Fabrikant

2) Vedlagt liste over manualer for hver mølletype - Sæt X
Navn på Manual (Mølletype)

Manual nummer

Dato for sidst opdateret

3) Vedlagt dokumentation af erfaringer vedr. vedligeholdelse og service på de pågældende vindmølletyper - Sæt X
Mølletype

Erfaring med specialværktøj,
service og vedligehold på
mølletype

Navn

3a) Vedlagt kopi af servicerapport for hver mølletype - Sæt X
Mølletype

Servicerapport

3b) Vedlagt eksempel på eller procedure for indberetning af havari eller skader af sikkerhedsmæssig betydning - Sæt X
4) Liste over bilag på medarbejderes kompetencer der udfører service
Navn

Arbejder med

CV vedhæftet

Kursus certifikat
vedhæftet

Antal års erfaring

For service af vindmøller over 200 m2, kræves der dokumentation for et implementeret
kvalitetsstyringssystem for drift og vedligehold (senest gyldige version)
5) Vedlagt dokumentation for et implementeret kvalitetsstyringssystem - Sæt X
Kvalitetsmanual

Certifikat på kvalitetssystem

Auditeringsrapport

Undertegnede erklærer hermed at jeg er bekendt med mit ansvar og forpligtigelser iht. til gældende lovgivning, jf.
bekendtgørelse nr.73, om teknisk certificeringsordning for vindmøller af 25. januar 2013.

Dato og underskrift ____________________________________________________________
Se krav og regler for vindmøller og service i bekendtgørelsen på hjemmeside Energistyrelsens Godkendelsessekretariats hjemmeside: http://www.vindmoellegodkendelse.dk
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