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Godkendelse som VE-montørvirksomhed til montering af varmepumper og 
systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi  

Energistyrelsen godkender hermed virksomheden Køl & Varmepumpeservice, 
CVR-nr. 40245642 som VE-montørvirksomhed til montering af varmepumper og 
systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi. En godkendelse 
som VE-montørvirksomhed til montering af varmepumper og systemer til 
overfladenær udnyttelse af geotermisk energi, giver virksomheden ret til at 
anvende denne betegnelse i sin markedsføring, herunder også logoet for VE-
godkendelsesordningen. Virksomheden vil desuden blive optaget på 
Energistyrelsens liste over VE-godkendte virksomheder på hjemmesiden 
www.sparenergi.dk.  

Reglerne  
Godkendelsen udstedes af Energistyrelsen i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 
1047 af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder, der 
monterer små vedvarende energianlæg (VE-godkendelsesbekendtgørelsen).  

Som godkendt VE-montørvirksomhed skal virksomheden sørge for at overholde 
forpligtelserne, der følger af reglerne i VE-godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 
3-5. Af disse følger blandt andet, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem 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.  

Den pågældende kontrolinstans løbende efterprøvning af virksomhedens 
kvalitetsledelsessystem skal ske ved, at kontrolinstansen inviteres ind i 
sagsforløbet i samme portal, som virksomheden har anvendt til at ansøge om VE-
godkendelse. Den pågældende kontrolinstans vil derefter have adgang til 
sagsforløbet med mulighed for at validere og efterprøve VE-montørvirksomheds 
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kvalitetsledelsessystem. Der gøres opmærksom på, at den VE-godkendte 
virksomhed er ansvarlig for at sørge for, at deres kvalitetsledelsessystem efterleves 
i praksis og løbende bliver efterprøvet af kontrolinstansen. 

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. 

I kan læse mere om ordningen og de forpligtelser, der følger som godkendt VE-
montørvirksomhed i VE-godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3-5.  

Har du spørgsmål i forbindelse med godkendelsen som VE-montørvirksomhed, er 
du velkommen til rette henvendelse til ve-godkendelsesordning@ens.dk.  

Med venlig hilsen 
Jacob Alstrup Engvang
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