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Godkendelse som VE-installatørvirksomhed inden for området 
varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af 
geotermisk energi 

 

 

Energistyrelsen har den 9. januar 2020 modtaget ansøgning fra virksomheden 

Vantinge Teknik A/S, CVR-nr. 33581971, om godkendelse af virksomheden som 

VE-installatørvirksomhed inden for området varmepumper og systemer til 

overfladenær udnyttelse af geotermisk energi. 

 

Energistyrelsen skal hermed meddele, at firmaet i henhold til § 3 i bekendtgørelse 

om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende 

energianlæg1 per dags dato, er godkendt som VE-installatørvirksomhed inden for 

det ansøgte arbejdsområde på VE-godkendelseslisten.2 

 

En godkendelse som VE-installatørvirksomhed, inden for varmepumper og 

systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi, giver virksomheden ret 

til at anvende denne betegnelse i sin markedsføring. 

 

Som godkendt VE-installatørvirksomhed skal virksomheden ligeledes sørge for, at 

et antal forpligtelser overholdes. Af disse følger blandt andet, at virksomhedens 

kvalitetsstyringssystem skal efterleves i praksis og efterprøves inden for maksimum 

2 år fra kvalitetssystemets godkendelse af en kontrolinstans, der er godkendt af 

Sikkerhedsstyrelsen til VE-området. Endvidere skal de faglige kvalifikationer 

ajourføres løbende hos virksomhedens VE-uddannede medarbejdere samt 

udførende medarbejdere.  

 

Der gøres opmærksom på, at ændringer i de oplysninger, der er meddelt til 

Energistyrelsen i forbindelse med udstedelsen af denne godkendelse, skal 

indberettes til Energistyrelsen via den pågældende kontrolinstans eller på ve-

godkendelsesordning@ens.dk.  

 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1047 af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder 
der monterer små vedvarende energianlæg med senere ændringer.  
2 Oplysninger om virksomhedens navn, kontaktinformationer og omfattet arbejdsområde 
offentliggøres på VE-godkendelseslisten på Energistyrelsens hjemmeside og på 
SparEnergi.dk.  
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I kan læse mere om ordningen og de forpligtelser, der følger som godkendt VE-

installatørvirksomhed i VE-godkendelsesbekendtgørelsen kapitel 5.  

 

Har du spørgsmål i forbindelse med godkendelsen som VE-installatørvirksomhed, 

kan du rette henvendelse til ve-godkendelsesordning@ens.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Emma Skodborggaard Lund Petersen 
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