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Introduktion til ansøgningsportalen og kontakt til 
Energistyrelsen 
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 af 26/8 2013 om en godkendelsesordning for 

virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. 

 

 

 
Billede 1 

Billede 1 giver et overblik over portalens og dens funktioner. Sagsforløbet er vist 

nederst, så man som bruger på portalen hele tiden kan følge sagens historik. 

 

Kontaktpersoner: 
Jacob Alstrup Engvang  

Mobil / Cell: +45 33 95 08 00 

E-mail: ve-godkendelsesordning@ens.dk 

 

Søren Hvidgaard Poder  

Mobil / Cell +45 33 92 38 50  

E-mail: ve-godkendelsesordning@ens.dk 
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Validering af virksomhedens kvalitetsledelsessystem 
  

1. Efter ansøger har udfyldt og indsendt ansøgningsskemaet, inviteres 

kontrolinstans til at få adgang til sagen via en e-mail, som ses på billede 2. 

 
Billede 2 

2. Følger kontrolinstansen linket i billede 2, bliver man ført videre til 

Energistyrelsens ansøgningsportal, hvor man skal logge på med sin 

virksomheds NemID, som ses på billede 3. 

 
Billede 3 
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3. Herefter får kontrolinstansen adgang til virksomhedens ansøgning, hvor 

det er muligt at åbne et kontrolinstansskema, som det ses på billede 4. 

 
Billede 4 

4. For at udløse det skema, der er beregnet til kontrolinstansen, skal der 

trykkes på knappen ”Skema til kontrolinstans”. Derefter bliver man 

præsenteret for denne pop-up (se billede 5), hvor man skal trykke ”Ja”.  

 

 
Billede 5 

5. Herefter bliver man ført ind i skemaet til kontrolinstans, som indeholder 3 

faner, som ses på billede 6. 

 
Billede 6 
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6. I fane 1, ”Virksomhedens oplysninger”, fremgår de oplysninger, som 

virksomheden har udfyldt. Her skal der ikke vedhæftes noget. Det er blot til 

information til kontrolinstansen. Nede i højre hjørne skal kontrolinstansen 

trykke ”næste” for at komme til kontrolinstansskemaet. 

 

7. Fane 2, ”Kontrolinstansskemaet”, indeholder en liste af informationer, som 

kontrolinstansen skal udfylde vedrørende virksomhedens 

kvalitetsledelsessystem. Når alle informationer er udfyldt, trykkes der på 

knappen ”næste” nederst i højre hjørne 

 
8. Fane 3, ”Godkend og send”, viser de oplysninger, der er udfyldt af 

ansøgeren og kontrolinstansen. 

 
Når kontrolinstansen har tjekket, at alle oplysninger er korrekte, skal 

kontrolinstansen trykke på knappen nederst til højre for at godkende 

kontrolinstansskemaet. 

 

OBS. Hvis flere kontrolinstansskemaer er udløst (dette kan ses i sagsforløbet), skal 

alle skemaer udfyldes, før de kan godkendes og sendes. 

 

Når kontrolinstansskemaet er udfyldt og godkendt, overtager Energistyrelsens 

sagsbehandlere sagen, og registrerer ansøgervirksomheden som værende VE-

godkendt.   
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Efterprøvning af en VE-godkendt virksomheds 
kvalitetsledelsessystem 
 

Når virksomhedens kvalitetsledelsessystem efterprøves, skal resultatet indberettes 

til Energistyrelsen. Dette gøres ved at følge de nedenstående punkter. 

 

1. Kontrolinstansen logger ind i ansøgningsportalen, og finder den 

efterprøvede virksomheds sag. Dette gøres nemmest ved at søge på 

ansøgningens journalnummer (VEG-XXXXX) under ”Mine ansøgninger”. 

 

 
 

2. Kontrolinstansen går derefter ind på ansøgningen, og trykker på knappen 

”Efterprøvning”. 

 
Derefter kommer der et pop-up vindue op på skærmen, hvor der vælges 

”Ja”. 
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3. Kontrolinstansen har herved påbegyndt efterprøvningen. 

Efterprøvningsskemaet indeholder to faner: 

 
Fane 1, ”Efterprøvningsskemaet”, skal udfyldes med de aktuelle 

oplysninger om virksomheden og dens efterprøvning. 

Fane 2, ”Godkend og send”, viser de oplysninger, der er udfyldt af 

ansøgeren og kontrolinstansen. Når kontrolinstansen har tjekket, at alle 

oplysninger er korrekte, skal kontrolinstansen trykke på knappen nederst til 

højre for at godkende kontrolinstansskemaet. 

 

Når efterprøvningen er indsendt, vil den blive sagsbehandlet af Energistyrelsen, og 

vil derefter få efterprøvningen godkendt. 


