
 

 

Pressemeddelelse 

Ballerup d. 15. juni 2021 

ELE, EUROPEAN LIGHTING EXPERT, BLIVER NU EN REALITET I DANMARK 

Fremover vil aktører i Danmark, der arbejder med belysning, kunne få certifikat på deres kompetencer. 
Dansk Center for Lys’ (DCL) aftale med ELE-Association (ELEA) om, at DCL bliver national kontor for ELE i 
Danmark, er nu er faldet endelig på plads. Hermed vil udbydere, arbejdsgivere og myndigheder få et nyt 
værktøj i forbindelse med udbud til at sikre, at de bydende har de nødvendige kompetencer indenfor 
belysning. 

Med en eksamen fra det fælleseuropæiske uddannelseskoncept kan man registrere sig som "European 
Lighting Expert"; se mere om konceptet herunder. DCL har mødt en stor opbakning i netværket til at få 
dette initiativ etableret. Der er netop afholdt første møde i en styregruppe for ELE i Danmark, og mange har 
meldt deres interesse i at blive eksaminatorer på enten indendørs- eller udendørsbelysning. Ligeledes har 
mange udtrykt ønske om at hjælpe til som deltager i advisory boards for de to discipliner.  

Følgende firmaer har sponsoreret etableringen af ELE i Danmark: 
Fagerhult, Fredsted Consulting, Glamox, Inwave ApS, Light Bureau, Zumtobel Group 

                    

 

Følgende firmaer/institutioner har derudover givet tilsagn om deres aktive støtte til, at få ELE forankret i 
Danmark: 
B.E.G, COWI, DBS Lys, duralys, DTU Fotonik, ERCO, FABA, Focus Lighting, Henning Larsen, iGuzzini, 
Ingeniør’ne, IVE Rådgivning, Ledvance, Louis Poulsen, Natdis, Roskilde Tekniske Skole, Schréder, SG, Solar 
Light og System One. 

         

 

 

 

 

Vil du vide mere om ELE: Kontakt Per Reinholdt, Dansk Center for Lys på pr@centerforlys.dk eller telefon 
+45 2399 9013 eller find information på vores hjemmeside her: https://centerforlys.dk/bliv-european-light-
expert/ 

ELE: Belysningssammenslutningerne i Tyskland (Deutsche Lichttechnische Gesellschaft, LiTG), Holland (Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde, NSVV), Østrig (Lichttechnische Gesellschaft Österreichs, LTG) og Schweiz (Schweizer 
Licht Gesellschaft, SLG) har udviklet et koncept sigtende på at skabe en eksamineret fælleseuropæisk 
uddannelsesstandard inden for belysningsteknologi og planlægning. En bestået eksamen medfører retten til at 
registrere sig som "European Lighting Expert" (ELE) https://europeanlightingexpert.org/en/home/  

Se mere her i pressemeddelelse fra d. 8. marts 2021: https://centerforlys.dk/wp-
content/uploads/2021/03/Pressemeddelelse_DCL_bliver_dansk_repraesentant_for_ELE.pdf 

Dansk Center for Lys (DCL): DCL er en ikke-kommerciel forening og et kompetencenetværk for dig, der arbejder med 
lys og belysning i Danmark https://centerforlys.dk/  
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