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Afsender: 

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34, 1124 København K  

Kontaktpersoner:  

Martin Yhlen, myh@arkitektforeningen.dk, tlf.: 2264 3817 

 

Steinar Bakke arkitekt maa, steinarbakke.dk@gmail.com, tlf. 52581805. 

 

 

Generelle bemærkninger:  

Certificeringsordningen medfører omfattende procedurer. 

Arkitektforeningen tvivler på, om certificeringsordningen og afskaffelse 

af den tekniske byggesagsbehandling vil medføre mere effektiv samlet 

projektering og myndighedsbehandling af de enkelte byggesager, og 

Arkitektforeningen er bekymret for de omfattende procedurer der er 

knyttet til ordningen.   

Arkitektforeningen undrer sig over den omfattende administration og 

kontrol som skal etableres som erstatning for kommunernes bygge-

sagsbehandling, og Arkitektforeningen har svært ved at se at der er 

tale om en samfundsmæssig effektiviseringsgevinst. 

Arkitektforeningen har i bemærkningerne til udkastet til BR18 pointe-

ret at mulighederne for en reel effektivisering bedst opnås ved en hel-

hedsorienteret tilgang mellem bygherre, rådgivere og kommune. 

 

Rekruttering af certificerede rådgivere 

Arkitektforeningen er af den opfattelse, at mange arkitekter er, eller 

kan blive, kvalificerede og egnede til opgaverne som certificerede råd-

givere. Det gælder arkitekter som arbejder som projekterende og som 

byggesagsbehandlere. Arkitektforeningen er også af den opfattelse at 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af 
tekniske forhold i bygningsreglementet 
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Notat 

 

 

det vil være godt for ordningen at der er arkitekter med i korpset af 

certificerede rådgivere. 

Med hensyn til byggesagsbehandlere foreslår Arkitektforeningen en 

ændring af kvalifikationerne for brandklasse 2, så relevant erfaring som 

byggesagsbehandler sidestilles med projekteringserfaring. Ordningens 

bestemmelser om brandklasse 3 og 4 udelukker ikke – i Arkitektfor-

eningens fortolkning – at byggesagsbehandlere kan komme i betragt-

ning til disse brandklasser. 

Se Arkitektforeningens forslag til § 17, om kompetencer for certificeret 

brandrådgivere i brandklasse 2. 

 

Tillid til certificeringsordningen 

Arkitektforeningen har tillid til, at ordningen vil sikre tilstrækkelig fag-

lighed ved behandlingen af de enkelte sager.  

Arkitektforeningen er dog bekymret for, om ordningen vil medføre en 

uønsket specialisering i byggeriets processer. 

Arkitektforeningen er også bekymret over virkningerne ved en ordning, 

hvor rådgiver repræsenterer én part – bygherren eller bygningsejeren 

– og at projekteringen derfor ikke nødvendigvis medfører den opmærk-

somhed på andre parter ved en byggesag som kendes fra kommuner-

nes byggesagsbehandling, fx brugerne af institutioner, naboer, mv.   

Se Arkitektforeningens forslag til § 17, om kompetencer for certificeret 

brandrådgiver i brandklasse 2. 

 

Tekstnære bemærkninger: 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 17, stk. 1, om kompetencer for certificeret brandrådgiver i 

brandklasse 2. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår, at kompetencerne for certificerede 

brandrådgivere også skal omfatte viden om hensyn til andre par-

ter, fx naboer og brugere, samt viden om sammenhæng med an-

den lovgivning som fx vejlovgivning, miljø, planlægning, mv. 

Formålet med forslaget er at sikre at rådgiverne har forståelse for 

andre relevante forhold end de rent tekniske. 

Hvis ændringen indarbejdes som foreslået vil den også omfatte 

certificerede brandrådgivere i brandklasse 3 og 4, jf. § 18, stk. 1. 
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Forslag til 

ændring: 

En brandrådgiver certificeret til brandklasse 2 skal dokumentere 

viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 

ECTS-point og dokumentere følgende kompetencer: 

… 

xx) Viden om inddragelse af hensyn til andre parter, herun-

der myndighedernes forvaltningsretlige regler i forhold til 

naboer og andre parter. 

xx) Viden om sammenhæng med anden lovgivning. 

 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 17, stk. 2, om kompetencer for certificeret brandrådgiver i 

brandklasse 2. 

Kommentar: Arkitektforeningen foreslår, at relevant erfaring som byggesags-

behandler skal sidestilles med projekteringserfaring. 

Forslag til 

ændring: 

En brandrådgiver certificeret til brandklasse 2 skal dokumentere 

to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projek-

tering af byggearbejder eller relevant myndighedsbehandling 

af brandforhold efter endt uddannelse. 

 

Emne/ 

tekst: 

§ 18, stk. 2, om kompetencer for certificeret brandrådgiver i 

brandklasse 3 og 4. 

En brandrådgiver certificeret til brandklasse 3 og 4 skal dokumen-

tere tre års erfaring indenfor de seneste seks år med brandsikring 

af bygninger og brandteknisk dimensionering efter endt uddan-

nelse 

Kommentar: Arkitektforeningen ønsker at pointere tilfredshed med, at bestem-

melsens ordlyd ikke udelukker at byggesagsbehandlere kan op-

fylde kompetencerne til disse brandklasser. 

Forslag til 

ændring: 

Ingen.  

 

 

 


