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VI ER DIN PARTNER. 
VI KLARER DET HELE FOR DIG!



MOMENTUM DEN NYE GENERATION

Med Momentum Windtechnik GmbH er den tekniske drifts-
ledelse af dansk-ejede vindmøller i Tyskland kommet meget 
tættere på ejerne. Det er oplagt, og alligevel nyskabende - 
det giver mening og skaber effektivitet. 

Momentum Windtechnik GmbH (MWT) er datterselskab af det 
danske selskab Momentum Gruppen A/S. Der er et nært sam-
arbejde mellem de to selskaber, som begge beskæftiger sig 
med administration af vindmøller. Momentum Gruppen A/S, i 
Danmark, er specialiseret i den overordnede økonomiske danske 
administration og asset management, mens MWT beskæftiger sig 
med den tekniske administration i Tyskland. MWT henvender sig 
således primært til danske ejere af vindmøller placeret i Tyskland. 
Udover den tekniske og økonomiske driftsledelse yder MWT råd-
givning for nye vindmølleprojekter og repowering af eksisterende 
vindmøller. 

MWT’s forenklede virksomhedsstruktur: 
Der er mange fordele ved at samle den tekniske og økonomiske 
administration af sin vindmølle i én koncern. Vores kunder ople-
ver mere overblik i kraft af den forenklede organisationsstruktur, 
som også optimerer og effektiviserer processerne. Alt i alt bliver 
risikoen for miskommunikation mindre og muligheden for hurti-
gere og billigere arbejdsprocesser større. 

Vore kunder drager fordel af: 
• Tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland
• Optimal dækning i forsikrings- og serviceaftaler
• Overskuelig og effektiv teknisk og økonomisk 
    administrationsaftale
• Hurtig reaktion ved driftstop 
• Moderne og brugervenlig kundeportal som samler alt teknisk
   og økonomisk information om din mølle – ét sted.

MWT’s team består af erfarne medarbejdere med enten teknisk 
eller økonomisk speciale i drift, planlægning og optimering af 
vindmølleprojekter. Vi opererer i hele Tyskland fra vores hoved-
kontor i Berlin, Tyskland.  

TEKNISK DRIFTSLEDELSE

ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

PROAKTIV RÅDGIVNING

PROJEKTUDVIKLING

REPOWERING
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VORES YDELSER

TEKNISK DRIFTSLEDELSE 
Produktivitet, transparens og omkostningsreduktion er vores mål og drivkraft.

Vi fjernovervåger din mølle hver dag og kan være fysisk til stede indenfor 2 timer. Vi sørger for at 
servicefirmaet overholder aftalerne for møllen og skulle et driftstop ske, sikrer vi en effektiv sags-
behandling. 
Vi orienterer os konstant i markedet indenfor teknisk hard- og software samt indenfor lovgivning.
Vi er proaktive i forhold til at foreslå forbedringer og effektiviseringsmuligheder. 

Har du, som kunde, spørgsmål til driften kan du forvente hurtig og grundig respons.

I MWT oplever kunderne ikke nedetid og omkostninger, som ikke har et teknisk eller lovgivnings-
mæssigt formål.
 
En aftale med MWT inkluderer:
• Daglig fjernovervågning
• Kontakt til servicefirma og andre interessenter
• Skadeshåndtering
• Månedlig udvendig besigtigelse
• ½ årlig indvendig besigtigelse
• Lokal tilstedeværelse af teknisk kompetente parkansvarlige og en reaktionstid på 
    max. 2 timer ved driftstop
• Adgang til online overvågning af møllens drift samt alle dokumenter vedrørende møllen
• Proaktiv rådgivning om teknik, lovgivning og markedsudvikling.     

ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE
Komplet varetagelse af vindmølleprojektets økonomiske forhold i Tyskland.

I samarbejde med vores moderselskab Momentum Gruppen A/S, i Danmark, sørger vi for at sels-
kabet altid lever op til den danske og tyske lovgivning. Vi fungerer som kontaktleddet mellem 
selskabet og diverse myndigheder, revisorer, banker og kontraktpartnere i Tyskland.

Den økonomiske administration omfatter:
• Ind- og udgående fakturaer
• Bogføring
• Moms i Tyskland
• Betalinger
• Rapportering
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PROAKTIV RÅDGIVNING
Vores kernekompetencer i rådgivning ligger indenfor projektudvikling og repowering.

Investeringsmarkedet indenfor grøn energi er komplekst og kræver et indgående kendskab til 
branchen. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte projekt når konstruktiv vejledning skal 
gives. MWT har medarbejdere med mange års erfaring i branchen som giver tilbundsgående råd-
givning, med investorernes ønsker og behov i fokus. 
Vi specialiserer os i rådgivning indenfor projektudvikling af nye vindmøller samt repowering af 
eksisterende møller.  

PROJEKTUDVIKLING
Fra den spirende ide til tilslutningen af din mølle.

For at nå de energipolitiske mål Tyskland har sat for sig selv, udstykkes flere og flere områder i dag 
til vindmølleparker. Der bliver således fortsat åbnet op for muligheden for projektering af nye vind-
mølleparker. 
MWT tilbyder at varetage alle dele af planlægnings- og etableringsfasen – herunder beregninger, 
målinger, byggetilladelser og net-tilslutning. 
Vi har kompetencerne og erfaringen til at projektere nye vindmøller, som opnår et optimalt afkast 
til ejerne samt er tilpasset naturen og lovgivningen i området. 
I selve driftsfasen bidrager vi til at skaffe projektet optimale aftaler på service, forsikring og salg af 
strøm. 

05 MOMENTUM DEN NYE GENERATION



VI HAR ERFARINGERNE.
DRAG FORDEL AF DEM!



REPOWERING
Nyt liv til dit vindmølleprojekt.

Repowering - udskiftning af ældre og mindre møller med nye 
og større møller - er blevet populært i den tyske vindmølle-
branche, de seneste år. Det tyske marked for vindmøller er 
nu så modent, og vindmølleteknikken så udviklet, at det kan 
være en god ide at opsætte større og mere effektive vindmøl-
ler, mod at nedtage de eksisterende. Ofte vil en repowering 
medføre 3-5 gange mere strømproduktion. 
I Tyskland får man desuden en repowering-bonus til en fast 
afregningspris, hvis man lever op til myndighedernes krav.

MWT har erfaringen og kompetencen til at gennemføre en 
succesfuld repowering. 

Vi tilbyder følgende services ved repowering: 
• De første vurderinger af mulighederne
• Beregninger
• Indhentning af tilladelser til budgettering
• Valg af møller
• Finansiering
• Implementering

For dig som vindmølleejer betyder det, at du får en dansk 
partner med et veludbygget netværk som leverer en totalløs-
ning indenfor repowering.

VORES TEAM

Markedet for vindenergi breder sig i popularitet, kompleksitet 
og i geografisk omfang. Der stilles flere og flere krav, både 
hvad angår lovgivningen men også hvad angår planlæg-
ningstekniske vilkår. Derfor er der brug for en ny generation 
af højt kvalificerede og erfarne medarbejdere.
MWT‘s team - bestående af teknikere, ingeniører og økono-
mer - opfylder disse kriterier.
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UDSKIFTNING 

AF ÆLDRE OG 

MINDRE MØLLER 

MED NYE OG 

STØRRE MØLLER 
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Momentum Windtechnik GmbH
Dine kontaktpersoner:
 
Cand. merc. Kristian Månsson, kommerciel direktør
kristian@momentumwindtechnik.dk

Civilingeniør Manuel Lasse, teknisk direktør
manuel@momentumwindtechnik.dk

Schiffbauerdamm 12, 10117 Berlin, Tyskland
Telefon +49 (0)30 351 28 86 40
Telefax  +49 (0)30 351 28 86 33

Fotos: fotolia


