
Nyt krav om VE-godkendelse er falsk tryghed for boligejerne 

Nye regler om betingelserne for tilskud til varmepumper indebærer, at installatøren skal være godkendt til Vedvarende 

Energi (VE-Godkendt). Men VE-Godkendelsen vil ikke være en garanti for kvalitet og risikerer derfor at blive en falsk 

tryghed for boligejerne.    

Energistyrelsen har netop afsluttet en høring af 3 nye bekendtgørelser om tilskud til varmepumper og andre 

energibesparelser. 

Et af de nye krav er, at installatøren skal være VE-godkendt før der kan udbetales et offentligt tilskud til installation af 

en varmepumpe. Kravet om VE-godkendelse er indført i lyset af en tidligere undersøgelse, der fandt fejl og mangler i 

installationen af 85% af en række boligejeres varmepumper. 

Men VE-godkendelsen er ikke nogen garanti for kvalitet og risikerer at blive en falsk tryghed for boligejerne, mener 

Dansk Køl & Varme. 

”Der er flere problemer med ordningen. Først og fremmest at en hel virksomhed kan blive VE-godkendt hvis én 

medarbejder har gennemført det obligatoriske kursus. Den, der kommer ud til husejeren og installerer varmepumpen 

har derfor ikke nødvendigvis nogensinde været på det kursus, der ellers skulle garantere kvaliteten”, siger Christian 

Ildor, der er formand i brancheforeningen Dansk Køl & Varme. 

”Et andet problem er, at det - underligt nok – ikke er noget krav for at blive VE-godkendt, at virksomheden overholder 

den lovgivning, der regulerer arbejdet med varmepumper. Det er således muligt at blive VE-godkendt uden at have de 

lovpligtige certifikater, hvilket der er eksempler på”, forklarer Christian Ildor. 

”Vi mener det er rimeligt, at stille krav til installatøren når det offentlige yder tilskud til varmepumper. VE-

Godkendelsesordningen indeholder bare ikke de nødvendige elementer til at sikre lovlige og energieffektive 

installationer.  

Indtil VE-Godkendelsesordningen bliver forbedret og tager højde for disse ting, anbefaler vi boligejerne, at spørge 

efter installatørens kølemontørcertifikat. Det skal hedde A, B , C eller D. Så har man sikkerhed for, at den person, der 

skal udføre opgaven, er uddannet til den. Det vil helt sikkert forbedre kvaliteten og gavne klimaet”, slutter Christian 

Ildor.   

Spørgsmål og kontakt: Formand Christian Ildor 4083 9990 eller direktør Søren Bülow sb@koeleteknik.dk / 2142 

8569. Oplysninger i øvrigt: www.koeleteknik.dk eller www.DAkv.dk. 

 

 

Om Dansk Køl & Varme 

Dansk Køl & Varme er brancheforening, som har til formål, at samle virksomheder indenfor det køletetekniske område 

om, at sikre kvalitet, lovligt arbejde og om at bidrage til den grønne omstilling. Dansk Køl & Varme har 200 

medlemmer, hvoraf de fleste installerer og servicerer køle- og varmepumper. Andre medlemmer er 

udstyrsleverandører, herunder er nogle internationalt førende virksomheder indenfor fremstilling af køleanlæg, der 

anvender klimvenlige, naturlige kølemidler.  

Foreningen er en selvstændig organisation med sekretariat i Roskilde. Sekretariatet informerer medlemmerne igennem 

blandt andet et medlemsblad, nyhedsmails, Facebook og tilbyder medlemmerne redskaber til f.eks. ISO 9001-

certificering og lovgivning samt fordelagtige indkøbsaftaler.  
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