
VE-
godkendelsesordningen
Et must for installatører, der vil gøre brug 
af bygningspuljen



VE-godkendelse

Baserer sig på EU-krav

Ordningen blev indført I 2013

Administreres af Energistyrelsen

Supplerer eksisterende krav til fx 
autorisation og kølecertifikater

Omfatter varmepumpe, solceller, 
solvarme og biomassefyr



Varmepumper: VE-godkendelse bliver semi-obligatorisk

• Sikre en højere kvalitet i installationen af 
varmepumper

• Krav om VE-godkendelse I forbindelse 
med bygningspuljen og skrotningsordning

• Kravet indført med klimaaftalen fra juni 
2020

• Puljerne fremrykket fra januar 2021 til 
oktober 2020

• 1. april 2021: 

Krav om VE-godkendelse for tilskud



Sådan bliver I VE-godkendt

• Have mindst én VE-uddannet 
medarbejder

• Have tilpasset KLS/ISO-system

• Opnået forhåndsgodkendelse af 
kontrolinstans

• Ansøge Energistyrelsens om 
godkendelse

Kontroller Energistyrelsens liste 
over VE-godkendte virksomheder

Se mere på 

www.tekniq.dk/energicenter

http://www.tekniq.dk/energicenter


Hvordan ser fremtiden ud?

Fremtiden er fossilfri

• 80.000 oliefyr

• 400.000 naturgaskunder

• Dansk Fjernvarme: 170.000 
bygninger kan konverteres til 
fjernvarme

• Hertil kommer træpillefyr og 
elvarme mv.

~ 300.000 bygninger skal skifte til 
varmepumpe de kommende år

Tempoet i skrotningen er 
uafklaret

Kilde: Elektrificering, perspektiver for elektrificeringens
indflydelse på installationsfagene, Ea Energianalyse 2019
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Perspektiver for installationsområdet
Tilskud gør det svært at planlægge 

Tilskud til varmepumper:
15. oktober 2020: Hurra! 275 mio. kr. i 
puljen – skynd jer at ansøge

20. oktober 2020: Ups – der er godt 
nok mange der søger – forvent lange 
svartider

30. Oktober 2020: Puljen er tom for i 
år – godt 19.000 har ansøgt til dato

Marts 2021 (måske): Puljen for 2021 
åbner – 375 mio. i puljen

30. Juni 2021 (måske): Puljen er tom –
søg igen i januar 2022



Brug VE-godkendelse aktivt i din markedsføring
Fx på www.veinstallatoer.dk

http://www.veinstallatoer.dk/


Tak for ordet

www.tekniqklima.dk
www.tekniq.dk/energicenter

www.veinstallatoer.dk

Troels Hartung

Chefkonsulent, Klima, Teknik og Erhverv

trh@tekniq.dk


