
Sådan bruger du 
en fagdommer MAA



Brug fagdommere 
MAA, hvis du 
arbejder med:

• Åbne og indbudte konkurrencer

• Idékonkurrencer

• Totalrådgivningskonkurrencer

• Totalentreprisekonkurrencer

• Parallelt opdrag

• Andre typer af udbud, hvor arkitektydelser indgår

• Bygningspræmieringer

• DGNB Diamant-certificeringen

• Arkitekturråd i kommunerne

• Advisory Boards

Er du bygherre og skal afholde fx en åben eller indbudt arkitektkonkurrence? Står du over for en 
bygningspræmiering, eller skal du nedsætte et Advisory Board eller arkitektråd? Eller ønsker du at 
opnå DGNB-diamantcertificering af dit projekt? Så er det en fordel af inddrage en eller flere fag-
dommere fra Arkitektforeningens fagdommerkorps.  
 
En fagdommer MAA er med til at sikre den uvildige arkitektfaglige bedømmelse af projektet og 
dermed løfte den arkitektoniske kvalitet i det færdige byggeri – til gavn for både brugerne og det 
samlede projekt.  



Hvem er Arkitektforeningens fagdommere?

Arkitektforeningen råder over de mest erfarne og anerkendte fagdommere bredt repræsenteret i hele 
landet. Fagdommerne er alle særligt udvalgt efter en ansøgningsproces, hvor de bedste kandidater vur-
deres og indstilles af Arkitektforeningens konkurrenceudvalg. De indstillede fagdommere godkendes en-
deligt af bestyrelsen. Fagdommerne gennemgår efterfølgende et obligatorisk kursus i Arkitektforeningen.  
 
Arkitektforeningens fagdommere er alle aktivt udøvende inden for rådgivning, forvaltning, plan-
lægning, forskning eller formidling i en række af landets arkitektfirmaer, offentlige organisationer 
og uddannelsesinstitutioner.  
 
Alle har mindst fem års relevant erhvervserfaring, faglig anseelse, og de er arkitektonisk fremsy-
nede, gode til at håndtere forskellige interesser og er stærke mundtlige og skriftlige formidlere. 
 
Arkitektforeningen samarbejder også med Danske Landskabsarkitekter (DL) for at øge vores fag-
dommerkapacitet inden for landskabsarkitektur. DL udpeger fagdommere blandt egne medlemmer, 
som – efter de har gennemført Arkitektforeningens fagdommerkursus – også kommer i betragt-
ning til opgaver som fagdommere MAA. 



6 gode grunde til at bruge en fagdommer 

1. En fagdommer MAA garanterer høj kvalitet i bedømmelsen, er specialist på sit fagområde og 
sikrer, at arkitekturens værdi bliver italesat. 

2. En fagdommer MAA kommunikerer, så alle forstår det, formidler det arkitektoniske indhold for 
den øvrige dommerkomite og giver plads til forskellige holdninger. 

3. En fagdommer MAA ruster dommerkomiteen til at træffe den bedste beslutning – altid målt op 
imod opgavens bedømmelseskriterier.

4. En fagdommer MAA er inkluderende og lydhør i bedømmelsesprocessen og har et særligt blik 
for, at den gode proces er afgørende for det endelige resultat.

5. En fagdommer MAA er uvildig, understøtter god praksis og sørger for en fair og lige behandling 
af alle forslag med fokus på opgaven og konkurrenceforslagets hovedidé.

6. En fagdommer MAA skriver dommerbetænkningen i en saglig og konstruktiv tone. I betænk-
ningen opsummeres dommerkomiteens begrundelse for valg af vinder og anbefalinger til det 
videre arbejde med opgaven. 

Overblik over, hvor i landet Arkitektforeningen 
har udpeget fagdommere de sidste 15 år.



 

Skab opmærksomhed om dit projekt i samarbejde med Arkitektforeningen

Vælger du at få udpeget en eller flere fagdommere fra Arkitektforeningen, kan vi også hjælpe med 
at skabe opmærksomhed om dit projekt på Arkitektforeningen.dk. Når konkurrencens vindere og evt. 
præmierede forslag er fundet vil disse også kunne offentliggøres sammen med betænkningen. Efter 
aftale er det muligt at udstille plancher fra de præmierede projekter i Arkitektforeningens lokaler. 

”Fagdommerne har spillet en central rolle i vurderingen af de fem stærke forslag til parallelop-
draget om Jernbanebyen i København. Byudvikling i storskala i et område som Jernbanebyen, der 
både rummer store potentialer og mange bindinger, er en meget kompleks disciplin, og derfor har 
parallelopdraget bygget på både ambitiøse visioner og en lang række komplicerede tekniske og 
planmæssige forudsætninger. Her har fagdommerne formået at overskue kompleksiteten og rådgi-
ve grundejerne om, hvilke bærende værdier og principper i forslagene, der burde tillægges størst 
vægt, og hvilke forhold, der kunne bearbejdes i den efterfølgende helhedsplan. Fagdommernes 
overblik og indblik i byudvikling og arkitektur har været afgørende i processen, og som grundejernes 
rådgivere i parallelopdraget har vi haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde.”

Svend Erik Rolandsen, 
bygherrerådgiver og partner i Grandville

Brug fagdommere i kommunens arkitekturråd

En fagdommer MAA kan også udpeges til andre roller end den traditionelle konkurrence, hvor der 
er brug for en uvildig, kompetent og saglig ambassadør for arkitekturen.  
 
I kraft af sin position som fagdommer MAA er Jan Albrechtsen udpeget til arkitekturrådet i Odense 
i 2019. Arkitektrådet skal komme med anbefalinger om god arkitektur og byudvikling og være 
med til at udarbejde en ny arkitekturstrategi for kommunen. Opgaven adskiller sig fra den typiske 
konkurrencebedømmelse, men viser også, hvordan fagdommere kan bruge deres faglighed til at 
varetage mange forskellige opgaver.

“Vores funktion i arkitekturrådet er at bidrage med kommentering, råd og vejledning, der i sidste 
ende gerne skal ende ud i en ny arkitekturpolitik. På den måde adskiller det sig fra den traditionelle 
rolle som fagdommer, hvor det er en konkret løsning, du skal bedømme. Her skal vi diskutere, hvor-
dan man frembringer den bedste løsning. Men det handler stadig om, at vi kommer udefra som fag-
personer og bidrager med uvildige synspunkter, fordi vi ikke har noget i klemme i forhold til hverken 
det politiske system eller eksempelvis de lokale developere. Vi skal se det udefra og tage dialogen 
med udgangspunkt i vores faglighed.” 

Jan Albrechtsen, 
fagdommer og arkitekt MAA



Hvad koster det?

Prisen for en fagdommer MAA i en konkurrencebedømmelse koster typisk mellem 45.000-
55.000 kr. ekskl.moms – alt afhængigt af opgavens art, kompleksitet, antallet af forslag 
og bedømmelsesmøder. Bygherren forhandler selv det præcise honorar med den enkelte 
fagdommer.  
 
Udpegningen af fagdommere til konkurrencer og udbud foretages af Arkitektforeningens 
konkurrenceudvalg efter nærmere overvejelser af den faglige profil i forhold til opgaven. 
 
Arkitektforeningens udpegningsgebyr er 5.000 kr. ekskl. moms pr. fagdommer.

Ved udpegninger af fagdommere til andre opgaver, kontakt os for mere information.

Vil du vide mere?

Kontakt Dorte Kirstine Sibast
Udviklingschef, arkitekt MAA

M: ds@arkitetforeningen.dk
T: 2671 9017

Bestil en fagdommer

Kontakt Bodil Krohn Hansen
Udvalgssekretær i Arkitektforeningens 
konkurrenceudvalg

M: bkh@arkitektforeningen.dk
T: 3085 9004

Forsideillustration: ’100 års byen’ af Everyday Studio, ALL – Atelier Lorentzen Langkilde og STED, der vandt den åbne idékonkurrence om 
udviklingen af bebyggelse ved Skæring Bæk, som Arkitektforeningen har været konkurrencerådgiver for.
Foto side 3: Arkitektforeningens fagdommer Tina Saaby og dommerkomité til bedømmelsesmøde. 


