
Vælg en VE-godkendt virksomhed  
til montering af din varmepumpe



Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. 
På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ 
Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs 
garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har 
mulighed for at klage over udført arbejde til Anke-
nævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller 

delvist medhold i din klage, men kan den indklage-
de installatør ikke efterleve ankenævnets afgørel-
se, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 
kr. inkl. moms.

Hvorfor vælge VE-installatør?

VE-installatør er en el- eller vvs-installatør eller en kølemontør, som er specialuddannet og 
godkendt af Energistyrelsen indenfor ét eller flere af følgende områder: 

Solceller, solvarme, biovarme og varmepumper.

Arbejdet er omfattet af  
TEKNIQs Garantiordning

Installatøren lever op til de  
kommende krav for tilskud

Installatører i hele landet Energistyrelsen  
anbefaler VE-godkendte  

installatører



Sådan søger du tilskud:

1: Ansøg om tilskud til projekt
  Energistyrelsens tilsagn om tilskud indehol-

der bl.a. vilkår for tilskuddet og beskrivelse af, 
hvordan du får dit tilskud udbetalt

 
 www.sparenergi.dk/tilskud

3: Sæt arbejdet i gang
  Indgå aftale med din installatør. Installation af  

varmepumpe tager typisk 1-2 dage

2: Indhent tilbud fra en VE-installatør
  VE-installatøren hjælper med at finde den 

helt rigtige løsning til din bygning

 www.veinstallatoer.dk

4:  Modtag dit tilskud, når arbejdet er fuldført
  Energistyrelsen godkender din ansøgning og  

udbetaler dit tilskud til din NemKonto

En typisk husejer kan få 28.000 kr. i tilskud ved at skifte til en af de mest  
energieffektive varmepumper på markedet.



Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Magnoliavej 2
5250 Odense SV

+45 4343 6000
tekniq@tekniq.dk
CVR: 26 34 98 42

TEKNIQ Arbejdsgiverne  
– Industri & Installation repræ-
senterer 4.100 virksomheder 
inden for el, vvs og metal med i 
alt 55.000 medarbejdere og en 
samlet omsætning på omkring 
60 mia. kr.

VE-installatør er en  
del af TEKNIQ  
Arbejdsgiverne.

Din VE-installatør

Hvad er VE-godkendelsesordningen?

VE-godkendelsesordningen er den officielle danske ordning for installatører og 
montører af små vedvarende energianlæg. Ordningen omfatter varmepumper, 
solceller, solvarme og biomassefyr og administreres af Energistyrelsen.

VE-godkendelsesordningen betyder bl.a., at virksomheden har en særligt uddan-
net medarbejder, der er dedikeret til at sikre høj kvalitet i virksomhedens arbejde 
på området, og at virksomheden har et overvåget kvalitetsledelsessystem, der 
minimerer risikoen for fejl.


