Vejledning til kontrolinstansens validering af
virksomhedernes ansøgning til VE-godkendelsesordningen
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J nr. 2020 - 7295

Denne vejledning vil gennemgå de punkter i sagsforløbet, hvor kontrolinstanserne
skal godkende eller afvise om ansøgende virksomhed lever op til kravende jf.
bekendtgørelse nr. 1047 om en godkendelsesordning for virksomheder der
monterer små vedvarende energianlæg af 26. august 2013.

Billede 1

Billede 1 giver et overblik over portalen og dens funktioner. Sagsforløbet er vist
nederst, så man, som bruger på portalen, hele tiden kan følge sagens historik.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk

Side 1/7

Billede 2

Efter ansøger har udfyldt og indsendt ansøgningsskemaet, inviteres kontrolinstans
ind ved at udfylde felter vist på billede 2.

Billede 3

Derefter vil den inviterede kontrolinstans modtage overstående e-mail på den emailadresse, som Ansøger har skrevet i feltet på billede 2.
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Billede 4

Følger kontrolinstans linket i billede 3, bliver man ført videre til Energistyrelsens
ansøgningsportal, hvor man skal logge på med sit virksomheds NemID

Billede 5

For at udløse det skema, der er beregnet til kontrolinstansen, skal der trykkes på
knappen ”Skema til kontrolinstans”
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Billede 6

Derefter bliver man præsenteret for dette pop-up, hvor man blot skal trykke ”Ja”.

Side 4/7

Billede 7

Derefter bliver man ført ind i skemaet til kontrolinstans, som er en sammensætning
af ansøgers udfyldte og låste skema, som vist herover på billede 7.

Billede 8

Under ansøgers skema finder man kontrolinstansskemaet (valideringsskemaet)
som vist på billede 8. Når dette er udfyldt og sendt ind, overtager Energistyrelsens
sagsbehandlere sagen, og ser om virksomheden kan godkendes.
Når godkendelsen er ved at nå sin udløbsdato, skal kontrolinstansen sørge for, at
virksomheden bliver efterprøvet.
Herfra skal ansøger logge ind på portalen og meddele via en knap, at
virksomheden gerne vil efterprøves i sin godkendelse.
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Denne knap udløser en e-mail notifikation til kontrolinstansen (Billede 9)

Billede 9

Billede 10

Herfra skal kontrolinstansen udløse skemaet ved hjælp af knappen ”udløs skema”
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Billede 11

Skemaet vil være tomt, så felterne skal udfyldes på ny. I dette skema vil der nu
også være et ekstra felt, hvor kontrolinstansen som sidste del af skemaet, skal
vælge enten at godkende eller afvise den nye ansøgning.
Hvis virksomheden godkendes endnu engang, vil den forblive i status ”VEgodkendt”.
Hvis virksomheden afvises, ryger den i en status, som hedder ”Ikke VE-Godkendt”.
Herefter har Energistyrelsen mulighed for at afvise dem helt eller invitere
virksomheden ind i forløbet igen.
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