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Grundlag for VE-installation, teknisk grundlag mm. 
Denne liste beskriver, hvilke dokumenter der kan være relevante for virksomheden i forhold til forretningsområdet. 

VE-installatørvirksomhed og kvalitetsstyring - generelt 

Bygningsreglementet 

 

2018 

 

www.bygningsreglement
et.dk 

Bekendtgørelse 1047 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små 
vedvarende energianlæg 

ÆBK 1229 28/10/2013 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en 
godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg 

01.09.2013 

 

01-11-2013 

www.retsinfo.dk 

 

www.retsinfo.dk 

Bekendtgørelse 541 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 
1 MW 

01.05.2020 
www.retsinfo.dk 

Bekendtgørelse 100 om anvendelsen af trykbærende udstyr 

ÆBK 1094 om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af trykbærende udstyr 

15.02.2007 

12-01-2012 

www.at.dk 

www.at.dk 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190 om indretning af trykbærende udstyr 19.07.2016 www.at.dk 

Bekendtgørelse nr. 99 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. 15.02.2007 www.at.dk 

Bekendtgørelse nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 01-01-2018 www.at.dk 

Miljøstyrelsens kvalifikationskrav for installering og servicering af køle-, luftkonditionerings- 
og varmepumpeudstyr 

2008 www.mst.dk 

EU-gennemførelsesforordning 2015/2067 om autorisation af fysiske personer vedrørende 
stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr 

08-12-2015 www.eur-lex.europa.eu 

Bekendtgørelse 240 om jordvarmeanlæg Jordvarmebekendtgørelsen 01-04-2017 www.retsinfo.dk 

DS/EN 378-1:2016 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: 
Grundlæggende krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier  

DS/EN 378-2:2016 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 2: 
Udformning, konstruktion, prøvning og dokumentation.  

DS/EN 378-3:2016 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 3: 
Installationssted og personbeskyttelse 

DS/EN 378-4:2016+A1:2019 - Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – 
Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding. 

05.12.2016 

 

05.12.2016 

 

05.12.2016 

 

03.09.2019 

www.ds.dk 

 

www.ds.dk 

 

www.ds.dk 

 

www.ds.dk 

DS 469:2013 – Varme og køleanlæg i bygninger 

DS 1150:2019 – Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af 
varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt til og med 25 kW 

06-02-2013 

22.11.2019 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

Bekendtgørelse 1326 om regulering af visse industrielle drivhusgasser 01.01.2019 www.retsinfo.dk 

   

 
Materialet markeret med fed er ændret i forhold til seneste udgave. 
 
 
 

 

 

Udgåede/forældede dokumenter siden XXXX 
 

   

 
Materialet markeret med fed er ændret i forhold til seneste udgave. 
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