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ELE - EUROPEAN LIGHTING EXPERT 
Dansk Center for lys (DCL) har indgået aftale med ELE-Association (ELEA) om, at DCL bliver dansk kontor for ELE. DCL’s 

medlemmer ønsker med dette tiltag, at lys og lysdesign bringes ind som en faglighed på lige fod med andre specialiserede 

fag i byggeprocessen. 

Hvad er ELE  

ELE er en fælleseuropæisk eksamineret uddannelsesstandard, hvor man ud fra sine kompetencer i lys og 

belysning kan blive certificeret som ”European Lighting Expert”. Toneangivende virksomheder i branchen, bl.a. 

både rådgivende virksomheder og belysningsvirksomheder, ønsker med dette at være med til sikre god kvalitet 

i projekteringen og implementeringen af såvel udendørs- som indendørs-belysningsinstallationer. 

Certificeringen retter sig mod lysberegnere, belysningskonsulenter, energikonsulenter, rådgivende ingeniører, 

arkitekter, tekniske forvaltninger (facility managers) m.m. 

ELE-certificeringen dokumenterer ekspertise i:  

• Lysteknologi, lysstyring og lysplanlægning 

• Armaturer og lyskilder 

• Lysdesign indendørs og udendørs 

• Udførelse og drift af indendørs og udendørs belysning 

• Renovering af eksisterende belysningsanlæg 

• Fotometriske målinger 

 

Personer, der ønsker denne certificering, skal bestå en eksamen, der foretages af ELE-godkendte 

eksaminatorer. For at opretholde certificeringen skal man kontinuerligt holde sig opdateret på regelsæt og 

teknologisk udvikling gennem bl.a. at tage kurser, deltage på messer og i seminarer og evt. få valideret 

gennemførte projekter. 

Værdien af ELE 

I projekter, hvor der er en ELE-certificeret fagperson involveret, er det sikret, at der bl.a. er taget højde for:  

• gældende lovgivning, retningslinjer og sikkerhedsregulativer 

• lys med udgangspunkt i de mennesker, der skal opholde sig og arbejde i belysningen med fokus på 

deres helbred, sikkerhed og velbefindende. 

• energiforbrug og bæredygtighed – cradle to grave!!!! 

• kvalitet hvad angår produktet: levetid, vedligeholdelse og samspil med det øvrige projekt 

 

Således er arbejdet med belysningen i projekter, hvor der er benyttet ELE-certificerede personer, udført med et 

højt kvalitetsniveau, der kan fastholdes gennem alle projektets faser.   

Kan jeres virksomhed se værdien i ovenstående tiltag, og ønsker du at indstille dig til eksamen, er du meget 

velkommen til at kontakte DCL på information@centerforlys.dk eller tlf. 47 17 18 00.  

Vil du se mere om, hvem der støtter op om ELE-initiativet i Danmark, så klik her: 

https://centerforlys.dk/stoette-til-european-light-expert-i-danmark/ 

Vil dit firma registreres som aktiv støtte eller måske sponsor på ELE-initiativet i Danmark, så send en mail til 

information@centerforlys.dk eller ring til DCL på +45 4717 1800. 
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