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Høring vedr. udkast til to bekendtgørelser på arkitektområdet
Vi takker for de tilsendte udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af eksamensbeviser
på arkitektområdet og bekendtgørelse om bygningskonstruktører uddannet før den 31.
december 1988 og har hermed fornøjelsen at fremsende Akademisk Arkitektforenings
kommentarer og anbefalinger.
Akademisk Arkitektforening hilser det naturligvis velkomment, at det også fremover vil
være muligt for danske arkitekter at få dokumenteret deres uddannelse samt eventuelt
særligt erhvervede erhvervsmæssige kvalifikationer. Da erhvervet ikke er lovreguleret i
Danmark, er det nødvendigt at sikre at der alligevel er udpeget en form for kompetent
myndighed på arkitektområdet i Danmark, jf. AAs høringssvar af 21. september 2007 til
CIRIUS vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.
Akademisk Arkitektforening repræsenterer 90% af alle cand.arch.'er i Danmark og fungerer i realiteten allerede nu som en form for competent authority, da Akademisk Arkitektforening i vidt omfang bekræfter danske arkitekters uddannelse samt erhvervsmæssige
kvalifikationer over for de udenlandske arkitektforeninger og registreringsmyndigheder,
når danske arkitekter skal godkendes til at arbejde som arkitekter i udlandet. Tilsvarende
kan udenlandske arkitekter, som er uddannet på en direktiv-anerkendt arkitektskole
umiddelbart blive anerkendt som medlemmer.
Akademisk Arkitektforening deltager aktivt i det europæiske samarbejde inden for Den
europæiske Arkitektforening (ACE), netop med det formål at medvirke til at sikre at
danske arkitekter kan opnå anerkendelse og få mulighed for at udøve lovreguleret
arkitektarbejde i de andre EU/EØS-lande.
Akademisk Arkitektforenings Optagelsesnævn bedømmer allerede nu personer, der ikke
er uddannet cand.arch. eller tilsvarende, herunder en del bygningskonstruktører.
Endvidere bedømmer Optagelsesnævnet personer, der er uddannet uden for EU og som
ønsker at blive anerkendt i Danmark ved at opnå MAA-titlen. Optagelsesnævnet består af
7 personer, der repræsenterer hele fagets bredde, dvs. at det til stadighed sikres at der er
repræsentation fra de to arkitektskoler, fra store og små arkitektvirksomheder samt fra
den offentlige sektor. Optagelsesnævnet varetager således allerede nu den beskrevne
opgave.

15. oktober 2007

Med hensyn til bekendtgørelsen om bygningskonstruktører uddannet før den 31. december 1988 skal vi bemærke, at det ville være hensigtsmæssigt at lade § 1, stk. 2, 1) udgå,
da arkitekter som har taget afgang fra en anerkendt arkitektskole allerede er anerkendt i
henhold til arkitektdirektivet. Derefter kunne 2) med fordel indgå som 4) i den anden bekendtgørelse om anerkendelse af eksamensbeviser på arkitektområdet, der er udstedt i
et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz.
Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger og ser frem til et godt samarbejde i forbindelse med implementeringen af bekendtgørelserne og til det fremtidige
arbejde i Optagelsesnævnet.
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