Bistand i
forsikringssager
Som i mange andre situationer har du som medlem mulighed for at rekvirere assistance fra de
tekniske konsulenter, når der er indtruffet en
skade på din mølle, som du vælger at anmelde til
dit forsikringsselskab.
Som gennemsnitsmøllen bliver støt ældre, bliver
det også mere og mere vanskelligt at godtgøre
at en skade berettiger til forsikringsdækning,
idet der vil opstå flere slidskader jo ældre møllen
bliver. Og med rette vil der være færre dækkede
skader, når møllerne ældes.
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Eksempler på skader, hvor
forsikringen dækkede efter
konsulentens afdækning af
hændelsesforløbet

Men der er fortsat skader som berettiger til forsikringsdækning.
Rigtigt mange af de skader, der anmeldes, handler om gearkasser og hovedlejer, men vinger,
vingewirer, generator, hydraulik komponenter og
elektriske dele er også genstand for forsikringsskadesbehandling.

Hvad kan den tekniske konsulent
hjælpe dig med?
• Besigtigelse af skadet komponent, f.eks. gearkasse, ved adskillelse i værksted, normalt sammen med taksatoren fra forsikringsselskabet.
• Bistå med at delene granskes og skadesforløbet
kan genskabes, således at de reelle fejlårsager
findes. Herved kan skaden afgøres på så korrekt grundlag som muligt.
Ofte er der ikke den store tvivl om hvorvidt en
skade er opstået pludseligt eller om der udelukkende er tale om slid på komponenterne.
I visse tilfælde er det ikke engang nødvendigt at
adskille komponenten for at bestemme havariårsagen.
Der kan dog være tilfælde, hvor det kan være
ganske svært at bestemme, hvordan en skade er
opstået.
Der kan være ganske små tegn på usædvanlige
hændelser, som må sammenholdes for at finde ud
af i hvilken rækkefølge hændelser er sket. Dette
kan oftest kun bestemmes ved en total adskillelse af komponenten i et værksted. Alle dele skal
studeres nøje for at finde alle tegn på unormale
tilstande. Herefter skal rækkefølgen af hændel-

Gear fra en 1300 kW-mølle, hvor man
kan se skader på flere af komponenterne
i gearet.

serne opstilles, og det kan således bestemmes om
der er tale om pludselige hændelser, der dækkes
af forsikringen, eller om der kun er tale om slid
eller anden gradvis forringelse, der ikke er dækket
af forsikringen.
Vi har i mange tilfælde deltaget på mølleejers
vegne ved denne type værkstedsbesigtigelser. Som nævnt er det de fleste gange nemt at
bestemme skadesårsagen, men i flere tilfælde har
det været svært, og vi har haft en anden opfattelse end forsikringsselskabets repræsentant.
I en del tilfælde er det således lykkedes os at
overbevise forsikringsselskabet om, at der er tale
om dækningsberettigede skader.
Nogle mølleejere vælger selv at deltage i sagsbehandlingen ved anmeldte skader uden anden
assistance, og nogle overlader det helt til forsikringsselskabet uden anden deltagelse.
Andre ønsker at sikre at de har gjort alt hvad
der er muligt med hensyn til at påvirke udfaldet i
forsikringsafgørelsen og vælger at lade en af vore
tekniske konsulenter deltage i besigtigelse for at
lægge maksimalt pres på forsikringsselskabet.
Vi kan naturligvis ikke garantere for udfaldet.
Tag kontakt til de tekniske konsulenter, hvis du er
i tvivl. Et godt råd koster ikke noget.

Priser
Der afregnes efter afholdte udgifter og timeforbrug.

Gear fra en 300 kW-mølle, hvor man kan
se skade på et leje og en lejepasning.

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.
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