VE-installatør
VE-installatør er TEKNIQ Arbejdsgivernes sektion for såvel installatører, der er godkendt efter
den statslige VE-godkendelsesordning, som for andre installatører, der beskæftiger sig med
VE-teknologier.
Alle virksomheder, der er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne, kan blive medlemmer af
VE-installatør.

VE-godkendelsesordningen
VE-godkendelsesordningen administreres af Energistyrelsen og er opstået på baggrund EU-krav, der
pålægger alle EU’s medlemslande at have en særlig ordning indenfor VE-teknologierne:

V A R M E P U M P E R · S O L C E L L E R · S O LV A R M E · B I O M A S S E FY R

Ordningen skal styrke kvaliteten i installationen af de forskellige teknologier og forbedre deres
effektivitet.

Energistyrelsen har fastlagt kravene til, at en virksomhed kan blive godkendt
VE-installatør udsendt i en bekendtgørelse.
For at blive godkendt VE-installatør skal virksomheden have:
l	
Ansat en person, som har bestået en VE-installatør eksamen indenfor en eller flere af de fire

VE-teknologier
l	
Tilpasset deres kvalitetsledelsessystem med en række specifikke VE-elementer
l	
Fået forhåndsgodkendt det tilpassede kvalitetsledelsessystem af deres kontrolinstans
l	
Søgt om optagelse i ordningen på https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login.

Energistyrelsen kræver, at man skal bestå en eksamen for at blive VE-godkendt, men de fleste kan med
fordel gennemføre et kursus med fokus på den teknologi, som man ønsker at blive godkendt indenfor.
Kurset tager typisk 3-4 dage.

Tilskud til varmepumper
I løbet af 2021 vil der være krav om, at installation af varmepumper skal ske med en VE-godkendt installatør for at kunne udløse energisparetilskud. Dermed vil installatører, der ikke er VE-godkendte, ikke
længere kunne installere varmepumper med tilskud fra Energistyrelsens støttepuljer.

Aktiviteter
Medlemmer af VE-installatør tilbydes en række aktiviteter.
Hjemmeside
Helt centralt er hjemmesiden www.veinstallatoer.dk, som giver mulighed for på en enkel måde at finde
VE-installatørens medlemmer, som er VE-godkendte.
VE-godkendte medlemsvirksomheder vil fremgå med adressen på deres hovedkontor. Øvrige filialer kan
tilføjes.

www.veinstallatoer.dk er i dag langt den enkleste måde at finde installatører af VE-anlæg på.
Klistermærke til bilerne
Alle medlemmer af VE-installatør har mulighed for at få klistermærke, som viser, at man er medlem af
VE-installatør.
Desuden har alle medlemmer af VE-installatør, som også er VE-godkendte, mulighed for at få klistermærke, som viser, at man er VE-godkendt.
Kurser
VE-installatør vil i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejde for at fremme udbuddet af kurser,
der giver VE-godkendelse i alle fire teknologier.
Informationsmøder
Der afholdes relevante informationsmøder om aktuelle emner rundt omkring i Danmark.

Indflydelse
VE-installatør og TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder for at få indflydelse på relevante områder for branchen.
Senest har VE-installatør og TEKNIQ Arbejdsgiverne deltaget i arbejdet omkring udarbejdelse af den
nye frivillige standard for installation af varmepumper DS1150. Arbejdet har foregået sammen med
Teknologisk Institut, Varmepumpe Industrien og Dansk Standard.

Kontingent
Det koster 1.500 kr./år at være medlem af VE-installatør (2020 indeks). Kontingentet går til markedsføring af VE-installatør og medlemmer af VE-installatør samt gennemførelse af forskellige aktiviteter.
Tilføjelse af filial på www.veinstallatoer.dk koster 1.000 kr./år (2020 indeks).

Tilmelding til VE-installatør
Tilmelding til VE-installatør kan ske til:
Sekretær Line Brendstrup, e-mail: lbr@tekniq.dk
Oplys i tilmeldingsmailen:
Hvilke VE-teknologier virksomheden arbejder med/har interesse for
Hvilke VE-teknologier virksomheden er VE-godkendt indenfor
Virksomhedsnavn
Adresse
CVR-nummer
Telefon
Hjemmeside
E-mail

Spørgsmål
Har du spørgsmål til medlemskab i VE-installatør, kan du kontakte:
Konsulent Carsten Essler Helmer, e-mail: ceh@tekniq.dk, telefon: 6317 3360

