Afleveringseftersyn
Med afleveringseftersyn menes inspektion af møllen i forbindelse med at møllen overdrages fra
mølleproducenten til den endelige ejer.

Produktblad
TEKNISKE KONSULENTER

Eksempler på viden efter
eftersynet

Det er som regel mølleproducentens serviceafdeling som forestår opstilling og opstart af møllen. I
nogle tilfælde ønsker mølleproducenten/serviceafdelingen at der afholdes en overdragelsesforretning, hvor mølleejer eller hans repræsentant deltager og i den forbindelse får overdraget ”nøglen
til møllen”. Ofte vil overdragelsesdokumenterne
denne dag formelt blive underskrevet.

Hvorfor er det en god ide at får
foretaget et afleveringseftersyn?
Vi anbefaler at man får foretaget et afleveringseftersyn, uanset om der er indgået en lang serviceaftale eller ej.

Slange der slides på skarpe kanter.

I selve opstillingen af møllene inddrages adskillige parter, som hver især tager sig af sit specielle
område af den samlede leverance. Etablering af
adgangsvej, vendeplads, kranholdeplads, udgravning og støbning af fundament, elektriske installationer herunder højspændingsanlæg. Rejsning og
montage af tårn, møllekabine og rotor. Hvorefter
slutmontage og indkøringen følger.
Ofte er der et eller flere firmaer, der er engageret
i opstilling og montage af en ny mølle, eksterne
underleverandører. Naturligvis er disse firmaer
underkastet de samme kvalitetsnormer som producenten selv.
Afhængig af det aftalte i købskontrakten iværksættes der efter endt montage og indkøring en
indkørings-/testperiode, hvor det skal eftervises,
at møllen er i stand til at køre i uafbrudt drift i for
eksempel 200 timer uden driftstop eller servicebesøg.

Kabler der slides på skarpe kanter.

Foreningens tekniske konsulenter tilbyder at gennemgå møllen på vegne af mølleejer i forbindelse
med overdragelsen. Typisk aftales dette med
producentens serviceafdeling eller projektafdeling i god tid inden. I de fleste tilfælde deltager
personale fra producentens serviceafdeling under
inspektionen.
Lækfedt der ikke opsamles.

Ved et afleveringseftersyn
• Etableres et øjebliksbillede af møllens tilstand.
• Flere af de fejl eller mangler som siden påtales
ved et garanti-eftersyn kan allerede nu påpeges
og udbedres.
• Det kan give anledning til en tryg start, hvilket
kan være særligt vigtigt, hvis der er flere ejere
af møllen og i forhold til panthaver eller pengeinstitut.
• Man får vished for at man har fået ”varen”.
• Det kan have en vis præventiv effekt, at der
berammes et uvildigt ”syn” af møllen, måske
allerede ved kontraktens indgåelse, og gerne
før montage af møllen.

Manglende fastgørelse af kabel i tårn.

Eksempler på fund ved overtagelseseftersyn
Typiske bemærkninger ved et afleveringseftersyn er:
• Beskadigelse eller mulig beskadigelse af vinge i
forbindelse med opsætning/håndtering.
• Uhensigtsmæssig føring/fastgørelse af køleslanger, kabler eller ledninger.
• Lækager, kølevæsker, smøreolie, smørefedt.
• Beskadige komponenter, maling, skrammer,
buler.

Manglende færdigmontering.

• Manglende skiltning.
• Manglende dele, manglende færdigmontage,
manglende eller utilstrækkelig rengøring.
• Konstruktive forslag til ændringer eller forbedringer.

Priser
Prisen for et afleveringseftersyn er normalt
8.500 kr., men det afhænger af omfanget af
eftersyn og rapportering.
Kontakt os for en konkret pris.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter er uvildige,
erfarne og seriøse.
Teknisk afdeling er certificeret efter ISO 9001. Det sikrer,
at kvaliteten af vores arbejde altid er i fokus og har højeste
prioritet.
De udfører hvert år eftersyn i et meget stort antal vindmøller
og har derfor et detaljeret kendskab til alle vindmøllefabrikater, -størrelser og -typer.
Erfaringsopsamlingen er et stort aktiv for alle vindmølleejere.

Danmarks Vindmølleforening
Ellemarksvej 47
8000 Århus C
Tlf. 8611 2600
info@dkvind.dk
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