
 

 

 

Vejledning til VE-godkendelse og tilskud til varmepumper 

Hvor meget udgør tilskuddet? 

Se oversigten nederst i bekendtgørelsen om energibesparelser i helårshuse, bilag 1 punkt 2. 

Bemærk dog de beregningsregler, der indgår i bekendtgørelsen. 

 

Der er nederst i denne vejledning et link til bekendtgørelsen. 

 

VE-godkendelse: Hvordan gør man? 

To typer offentlige tilskud er fremover betinget af, at installatøren er godkendt som Vedvarende 

Energi Installatør til varmepumper (VE-godkendt til varmepumper). 

 

Umiddelbart er vejen til VE-godkendelse denne: Først skal en medarbejder tage et VE-kursus - 

inklusive en skriftlig prøve. Derefter skal kursusbevis sammen med dokumentation for, at 

virksomheden har et kvalitetsledelsessystem indsendes til Energistyrelsen. 

 

Når én medarbejder er VE-godkendt, er alle i virksomheden VE-godkendt til at installere 

varmepumper. Hvis den VE-uddannede medarbejder forlader virksomheden, skal en anden 

uddannes. 

  

Læs her om den formelle procedure for at din medarbejder og virksomhed bliver VE-godkendt. 

 

Men er man som køletekniker ikke allerede uddannet i korrekt installation og 

dimensionering mv. af varmepumper? Og er virksomhedens ISO-9001 certificering ikke 

kvalitetsledelsessystem nok? 

 

ISO 9001 certificering er rigeligt til at opfylde kravet om et kvalitetsledelsessystem. ISO 9001-

certifikatet sendes derfor som dokumentation ved ansøgningen om VE-godkendelse. Bemærk dog, 

at en VE-godkendt medarbejder bør indgå som en del af ISO-9001 systemets kompetenceprofil. 

Systemet skal derfor opdateres med dette i forbindelse med næstkommende eftersyn. Hvis 

Energistyrelsen kræver dokumentation for det, kan man eventuelt vedlægge en skriftlig aftale med 

virksomhedens tredjepartsorgan (auditor) om, at dette gøres ved næste eftersyn. 

  

Mht. uddannelsen som køletekniker fastholder Energistyrelsen indtil videre, at man skal gennemgå 

og bestå et VE-kursus. Dansk Køl & Varme er i dialog med Energistyrelsen om en alternativ løsning 

(et kortere kursus end 3 dage og merit for den øvrige del). 

 

Med undtagelsen af VPO-medlemmer, har det indtil videre ikke været muligt at opnå en aftale om 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering/ve-godkendelsesordning


 

et 1-dages kursus for køleteknikere. Vi kan ikke love om/hvornår det lykkes. Hvis man ikke kan 

vente med at blive VE-godkendt, så send en medarbejder på et af de flerdages VE-kurser som 

udbydes (se udbyderne på Energistyrelsens side via linket herover) . Tal eventuelt med 

kursusstedet, om det er muligt at springe en del af kurset over. Via linket ovenfor kan man finde 

nogle af udbyderne af VE-godkendelseskurserne.  

For medlemmer af Varmepumpeordningen (VPO) vil der komme et 1-dages kursus, der opgraderer 

VPO-uddannelsen så man kan søge VE-godkendelse. Man kan også melde sig ind i VPO og tage 

VPOs 3-dages kursus. Se mere på vp-ordning.dk. 

 

Tilskuddene gælder fra 15/10 2020 mens kravet om VE-godkendelse først gælder fra 1/1 2021 for 

skrotningsordningen og 1/4 2021 for bygningspuljen/energiforbedringer i helårshuse. Boligejerne 

kan derfor søge om tilskud fra Bygningspuljen selvom installatøren ikke er VE-godkendt, hvis 

varmepumpen er installeret inden 1/4 2021 (for skrotningsordningen installeret inden 1/1 2021).  

Det skal i bemærkes, at der må forventes en forsinkelse i udbetalingen af tilskuddene. 

Energistyrelsens udbetalingssystem forventes ikke at være på plads fra 1/1 2021. 

 

I disse situationer kræver tilskuddet VE-godkendelse: Udskiftning af oliefyr med varmepumpe i 

private helårshusstande (kun el-drevne varmepumper) og ved energirenovering i private 

husstande. Der gælder desuden en række andre betingelser. 

Tilskud til varmepumper i virksomheder kræver ikke VE-godkendelse. 

Læs det fulde sæt regler i disse bekendtgørelser: 

 

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder 

 

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr 

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til 

helårsbeboelse 

 

 

 

 

 

 

 

https://koeleteknik.dk/media/1528/b20200085205.pdf
https://koeleteknik.dk/media/1529/b20200085305.pdf
https://koeleteknik.dk/media/1527/b20200085105.pdf
https://koeleteknik.dk/media/1527/b20200085105.pdf


 

 

 

  

 


