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Information om genopfriskningskursus og recertificering 
 
Kontakt os, hvis du får problemer med krav om genopfriskningskursus 
Som følge af Covid-19 har energimærkningsordningen hos Energistyrelsen fået 
nogle henvendelser om dispensationer og udskydelse af tidsfrister for 
genopfriskningskurser for energikonsulenter. 
 
Vi har mulighed for at dispensere fra kravet om, at energikonsulenter skal bestå et 
genopfriskningskursus senest hvert 3. år, når der foreligger særlige 
omstændigheder.  
 
Der skal søges om dispensation hos os. Det er energikonsulentens eget ansvar at 
tilmelde sig til de planlagte genopfriskningskursus. 
 
Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du risikerer at overskride tidsfristen for 
genopfriskningskurset på grund af den nuværende situation med Covid-19.  
 
Skriv til emo-info@ens.dk for at få en konkret aftale om, hvordan du skal forholde 
dig.  
 

Kontor/afdeling 
Center for 
Energiadministration 
 
Dato 
30. marts 2020 
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Kontakt jeres certificerende organ, hvis I får problemer med recertificering af 
firmaet 
Energistyrelsen har ikke mulighed for at dispensere fra dele af den internationale 
standard, som energimærkningsfirmaer er certificeret efter. Det samme gør sig 
gældende for den internationale standard, som de certificerende organer skal følge.  
 
Vi har været i dialog med DANAK, der er ansvarlig for akkreditering af 
certificeringsorganer. De oplyser, at eneste mulighed er brug af fjernbedømmelser. 
Det er dermed ikke muligt at udskyde en recertificering af energimærkningsfirmaer.  
 
Er det ikke muligt, at få besøg af det certificerende organ, så kan I aftale en 
fjernbedømmelse, som foregår virtuelt. En fjernbedømmelse vil senere skulle 
følges op af et fysisk besøg, når der igen er mulighed herfor.  
 
Dette skal I som energimærkningsfirma aftale direkte med jeres certificerende 
organ. 
 
Ekstraordinære efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet 
Enkelte energimærkningsfirmaer har et påbud om ekstraordinære efterprøvning af 
deres kvalitetsledelsessystem. Her skal det certificerende organ foretage et 
ekstraordinært auditbesøg. Praksis er, at besøget skal afholdes indenfor 3 
måneder.  
 
Her er der også mulighed for at aftale fjernbedømmelse med det certificerende 
organ i stedet for et fysisk besøg. De forhold, der ikke kan bedømmes uden et 
fysisk besøg, vil senere skulle følges op med fysisk besøg.  
 
Energimærkningsfirmaet skal sende dokumentation til Energistyrelsen, der viser, at 
man har indgået aftale med det certificerende organ om den ekstraordinære 
efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet. 
 
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. 

mailto:emo-info@ens.dk
https://sparenergi.dk/login
https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/viden-og-vaerktoejer-0

