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Nyt fra energimærkningsordningen 
 
Erhvervsakademierne åbner for genopfriskningskursus 
Erhvervsakademierne har oplyst, at det fra starten af juni igen er muligt at 
gennemføre genopfriskningskurset, enten med fysisk fremmøde eller som online 
undervisning. Det er forskelligt, hvordan og hvornår de enkelte erhvervsakademier 
udbyder kurset. 
 
Udgangspunktet er derfor, at der ikke længere foreligger særlige omstændigheder, 
som hindre, at genopfriskningskurset kan gennemføres.  
 
Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke giver nye dispensationer fra kravet om, at 
energikonsulenter skal bestå et genopfriskningskursus senest hvert 3. år, eller 
forlænger allerede tilstedte dispensationer, som udløber med udgangen af juli.  
 
Står du overfor at skulle deltage i et genopfriskningskursus, kan du finde 
oplysninger om udbuddet af kurser på erhvervsakademiernes hjemmeside. Du skal 
selv sørge for at tilmelde dig kurset rettidigt. 
 

• Københavns Erhvervsakademi (KEA) 

• Erhvervsakademi Dania (EADania) 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
26. maj 2020 
 
 

https://kompetence.kea.dk/uddannelser/energi/energikonsulent
https://eadania.dk/efteruddannelse/akademiuddannelser/energiteknologi/energikonsulent/
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• University College Nordjylland (UCN Act2learn) 

• UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

 
Har du spørgsmål om tilmelding og afvikling af kurserne, skal du kontakte 
erhvervsakademierne. 
 
Recertificering og Covid-19 
Har jeres firma ikke mulighed for at få besøg ifm. recertificering grundet Covid-19, 
skal I kontakte jeres certificerende organ for nærmere aftale om det videre forløb.   
 
Brug Mastercard og Visa på Min firmaside 
Det er nu muligt at anvende Mastercard og Visa som betalingsmiddel, når der skal 
købes indberetninger på Min firmaside. Vi håber I bliver glade for den nye 
betalingsmulighed. 
 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at 
kontakte os. Henvendelser vedrørende energimærkning af bygninger sendes 
til emo-info@ens.dk. 
  
 

Venlig hilsen 
Energistyrelsen, energimærkningsordningen 

 

Tilmelding til nyhedsbrev 

Vi sender løbende nyhedsbreve ud med information om energimærkningsordningen. Det kan være information om 

regelændringer, nye tiltag i ordningen eller vejledninger om energimærkning. 

Vi anbefaler derfor, at energimærkningsfirmaerne sikrer sig, at informationerne i nyhedsbrevene når ud til alle 

medarbejdere, der arbejder med energimærkning af bygninger. Nyhedsbrevet modtages ved at logge ind på Min 

firmaside - link, hvor man i bunden af siden kan tilmelde sig som modtager af nyhedsbrevet. Vores nyhedsbreve bliver 

også lagt ud på vores hjemmeside under viden og værktøjer - link. 

https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/akademiuddannelser/energiteknologi
https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/energikonsulent
mailto:emo-info@ens.dk
https://sparenergi.dk/login
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0

