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Afgørelse om godkendelse af flytning af udbud af EA i Energi-
installation til Næstved 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 
prækvalifikation af Erhvervsakademi Sjællands ansøgning om godkendelse 
af flytning af eksisterende uddannelsesudbud truffet følgende afgørelse: 
 
Godkendelse af flytning af udbud af erhvervsakademiuddannel-
sen i Energiinstallation (Installatør AK) fra Nykøbing Falster til 

Næstved 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015 
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse 
af nye videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 
marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-
akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-
ser og diplomuddannelser. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som 
bilag. 
 
Flytningen godkendes uden krav om uddannelsesakkreditering på bag-
grund af dispensation, som gives i medfør af § 12, stk. 1, nr. 3 i bekendtgø-
relse nr. 852 af 3. juli 2015 om akkreditering af videregående uddannelses-
institutioner og godkendelse af videregående uddannelser. Der er ved di-
spensationen lagt vægt på ansøgers begrundelse for flytningen, herunder 
henvisningen til samarbejdsmulighederne på Campus Næstved.  
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 16 i lov om erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr 1147 
af 23. oktober 2014. 
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Udbudssted: 
Næstved. 
 
Sprog: 
Dansk. 
 
Dimensionering/Maksimumramme/kvote: 
Udbuddet dimensioneres ikke. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
 
 
  



 

 Side     3/3 

Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 
 
 

Ansøgningsnr.: E1 
 
Titel (dansk): Erhvervsakademiuddannelsen  inden for energiin-
stallation (installatør AK) 
Titel (engelsk): Academy Profession Degree Programme in Ser-
vice Engineering 
 
Ansøger: Erhvervsakademi Sjælland (Flytning fra Nykøbing F til Næstved) 
Sprog: Dansk 
 
Beskrivelse af uddannelsen 
Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiinstallation er en toårig fuld-
tidsuddannelse (120 ECTS), der kvalificerer den uddannede til selvstændigt 
at kunne varetage arbejde med at projektere, installere samt varetage drif-
ten af systemer inden for stærkstrømsteknik eller gas og vvs.  

Uddannelsen omfatter to studieretninger inden for henholdsvis vvs- og el-
installation. Institutionen kan afholde autorisationsprøve inden for studie-
retningerne. Bestået autorisationsprøve giver adgang til varetagelse af de 
autorisationsbelagte erhverv som henholdsvis vvs- og elinstallatør.  
 
Adgangskrav: 
Adgang til uddannelsen, herunder et af de to specialer forudsætter en af 
følgende erhvervsuddannelser: 
- Installatør inden for stærkstrøm: Elektriker (bygningsautomatik, instal-

lationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik), 
elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller automatik- og procesud-
dannelsen (med specialer)  

- Installatør inden for VVS: Vvs-uddannelsen eller smedeuddannelsen 
(med specialer)  

- Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik C 
 
 
RUVU’s vurdering: 
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendt-
gørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4. 
 
RUVU vurderer, at ansøgningen om at flytte udbuddet af uddannelsen til 
installatør fra Nykøbing F til Næstved, er velbegrundet.  
 
RUVU har noteret sig, at ansøger mangler kvalificerede undervisere på det 
nuværende udbud og lægger derfor vægt på ansøgers vurdering af, at nye 
samarbejdsmuligheder på Campus Næstved kan give bedre undervisnings-
tilbud og dermed løfte den samlede kvalitet på udbuddet.  
 
RUVU har endvidere noteret sig, at tilgangen til udbuddet i Nykøbing F er 
faldet kraftigt i 2015 og lægger derfor også vægt på ansøgers vurdering af, at 
en placering på samme campus som elektrikeruddannelsen kan bidrage til 
øget tilgang til uddannelsen. Dette ser RUVU som positivt, da installatører-
ne generelt har lav ledighed, og lokale virksomheder inden for bygge- og 
anlæg vil kunne tage det øgede antal studerende i praktik. 
  
 


