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Til personer, der overvejer at blive certificeret 

Skal jeg blive certificeret statiker 
eller brandrådgiver?

Denne pjece beskriver, hvorfor du bør blive 

certificeret som statiker eller brandrådgiver, 

hvordan du bliver certificeret, samt hvad din 

rolle og dine opgaver er som certificeret 

statiker eller brandrådgiver på et bygge-

projekt. 

Hvorfor bør jeg blive certificeret? 

Med bygningsreglementet 2018 blev kommunens 

tekniske byggesagsbehandling udfaset, og der 

blev for byggeri af en vis størrelse eller 

kompleksitet indført en certificeringsordning for 

dokumentation og kontrol af tekniske forhold i 

bygningsreglementet for bærende konstruktioner 

og brandforhold. 

Dette indebærer, at kommunen ikke længere skal 

foretage teknisk byggesagsbehandling mht. 

bærende konstruktioner og brandforhold. For at 

sikre, at et byggearbejde udføres og indrettes på 

et tilfredsstillende sikkerhedsniveau, skal den 

kontrolfunktion, som hidtil er sket som led i 

kommunens byggesagsbehandling, erstattes af 

certificeringsordningen, som medfører et tilsvar-

ende sikkerhedsniveau. 

Det vil sige, at al dokumentation for bærende 

konstruktioner og brandforhold for byggearbejder, 

der kan indplaceres i konstruktions- og brand-

klasse 2-4, fremover enten skal udarbejdes eller 

kontrolleres af en certificeret statiker og brand-

rådgiver. 

Der er på nuværende tidspunkt stor efterspørgsel 

på certificerede statikere og brandrådgivere hos 

bygningsejerne. Efterspørgslen er væsentligt stør-

re end udbuddet, hvorfor der er meget bygge-

arbejde, der venter på en ny-certificeret statiker 

eller brandrådgiver. 

Hvilke krav skal jeg opfylde for at blive 

certificeret rådgiver? 

Hvis du ønsker at blive certificeret som brand-

rådgiver eller statiker, der kan virke på byggeri i 

brand- eller konstruktionsklasse 2-4, skal du 

opfylde de betingelser til kvalifikationer, kompe-

tencer og erfaring, der er beskrevet i bekendt-

gørelse om certificeringsordninger for dokumen-

tation af tekniske forhold i bygningsreglementet, 

også kaldet certificeringsbekendtgørelsen. 

Du kan blive certificeret til en af de seks ordninger, 

der er nævnt i skemaet nederst på siden. 

I vejledningen til certificeringsbekendtgørelsen er 

kravene til certificeringsgrundlaget for de forskel-

lige ordninger nærmere beskrevet. Certificerings-

bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning 

giver dog mulighed for en vis fortolkning. Derfor er 

det vigtigt, at du kontakter en af de fire certifice-

ringsorganer, hvis du vil ansøge om at blive certifi-

ceret til en af ordningerne.  

Det er certificeringsorganerne, der bedømmer, om 

du kan blive certificeret rådgiver, og de kan derfor 

give dig nærmere information om, hvad det 

kræver. Derudover kan de forklare dig, hvad du 

skal foreligge i forbindelse med din ansøgning. 

Du kan finde certificeringsorganerne her: 

Rambøll - certificering af brandrådgiver 

DBI - certificerings af brandrådgiver 

Dancert - certificerings af statiker 

Rambøll - certificering af statiker 

Statiker Brandrådgiver 

Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2 Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2 

Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 og 4 

Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold 
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Hvordan bliver jeg certificeret rådgiver? 

Certificeringsbekendtgørelsen sætter de over-

ordnede rammer for, hvordan certificerings-

proceduren foregår. 

Proceduren for certificeringen er overordnet 

denne: 

1. Ansøger fremsender ansøgning samt dokumen-

tation for de rette kvalifikationer, kompetencer

og erfaring til certificeringsorganet.

2. Certificeringsorganet vurderer, om den 

fremsendte dokumentation er fyldestgørende. 

3. Ansøger skal evt. eftersende yderligere

dokumentation, hvis certificeringsorganet har

vurderet, at den fremsendte dokumentation

ikke er fyldestgørende.

4. Certificeringsorganet oplyser ansøger om den

forventede behandlingstid, når dokumenta-

tionen vurderes at være fyldestgørende.

5. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgers

kvalifikationer, kompetencer og erfaring er

tilstrækkelige, evt. på baggrund af en prøve

eller en mundtlig præsentation af et projekt.

6. Certificeringsorganet træffer afgørelse om,

hvorvidt ansøger kan blive certificeret, og

ansøger modtager en skriftlig begrundelse for

certificeringsorganets bedømmelse.

7. Certificeringsorganet udsteder et certifikat til

ansøgeren, hvis denne opfylder kriterierne.

Det er dog det enkelte certificeringsorgan, der 

bestemmer, hvordan den konkrete certificerings-

proces forløber for hver af de forskellige ordninger 

i det enkelte certificeringsorgans regi. 

Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg 

bliver retfærdigt bedømt? 

Certificeringsordningerne udmøntes som en per-

soncertificering. Det er som nævnt certificerings-

organerne, der har ansvar for at certificere 

brandrådgivere og statikere, og de fører ligeledes 

kontrol med, om de certificerede brandrådgivere 

og statikere virker efter ordningens retningslinjer. 

Certificeringsorganerne er akkrediterede af det 

nationale akkrediteringsorgan i Danmark, Den 

Danske Akkrediteringsfond - DANAK. 

DANAK overvåger løbende, at certificerings-

organerne lever op til de generelle krav, der er til 

organer, der foretager certificering af personer.  

Dette system sikrer en retfærdig bedømmelse, idet 

ansøgere om certificering og allerede certificerede 

rådgivere bedømmes efter nærmere fastsatte 

retningslinjer, der er godkendt og overvåget af 

DANAK. 

Hvilke opgaver kan jeg løse som 

certificeret? 

Når du er blevet certificeret i henhold til en af 

certificeringsordningerne, kan du virke som 

certificeret rådgiver på de byggeprojekter, der er 

indplaceret i den brand- eller konstruktionsklasse, 

som du er certificeret til – eller på byggeprojekter, 

der er indplaceret i en lavere klasse. Som 

tredjepartskontrollant kan du virke på bygge-

projekter i alle klasser. 

Når du er tilknyttet et byggeprojekt med virke som 

certificeret rådgiver, har du som minimum 

følgende opgaver afhængigt af, om du er certifi-

ceret som statiker eller brandrådgiver: 

• Du skal udarbejde og underskrive start- og

sluterklæring i forbindelse med ansøgning om

byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.

• Du skal sikre, at de bærende konstruk-

tioner/brandforholdene opfylder bygningsregle-

mentets krav, ved at dokumentationen er ud-

arbejdet, samlet og kontrolleret i overensstem-

melse med bygningsreglementet.

• Du skal sikre, at de valgte løsninger er hen-

sigtsmæssige til formålet og følger god bygge-

skik.

• Du skal udarbejde en redegørelse for dit virke

på byggeprojektet.

Du kan uddelegere visse opgaver eller indhente 

kompetent assistance fra en meddesigner eller 

medkontrollant, hvis du som certificeret rådgiver 

på et byggeprojekt ikke selv har tilstrækkelig 

kompetence, eller hvis opgavens omfang er så 

stort, at det i praksis ikke kan lade sig gøre, at du 

kan løse alle opgaver egenhændig.  
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I sådanne tilfælde skal du som den certificerede 

altid sikre dig, at kvaliteten af disse opgaver er 

udført på et niveau, som hvis du selv havde udført 

dem. Dette kan du sikre dig ved efterfølgende at 

foretage en minimumskontrol af dokumentatio-

nen. 

Hvilken rolle har jeg som certificeret 

rådgiver i et byggeprojekt? 

Certificeringsordningen udmønter sig som en 

personcertificering, dvs. at det er dig som person, 

der kan blive certificeret, og ikke den virksomhed, 

som du er ansat i. Det betyder, at dit virke som 

certificeret rådgiver ikke er afhængig af, hvilke af 

byggeriets parter du er tilknyttet. Du kan f.eks. 

være direkte ansat hos bygningsejeren, i en 

rådgivende ingeniørvirksomhed, som total-

entreprenør, eller du kan have din egen selv-

stændige enmandsvirksomhed. Du behøver altså 

ikke at være ansat i den virksomhed, der har selve 

opgaven med at udarbejde dokumentation for 

bærende konstruktioner og brandforhold. 

Når du arbejder på et byggeprojekt i brand- eller 

konstruktionsklasse 2-4, er det vigtigt, at du fra 

starten beslutter, om du enten vil virke som udar-

bejdende, dvs. være med til at udarbejde doku-

mentationen, eller om du vil virke som kontrol-

lerende, dvs. være med til at kontrollere dokumen-

tationen. Du kan ikke gøre begge dele på samme 

byggeprojekt, da kontrollen altid skal udføres som 

en uafhængig kontrol af den statiske og 

brandtekniske dokumentation. 

Det betyder, at den certificerede både har mulig-

hed for at være involveret i planlægning og udar-

bejdelse af den statiske og brandtekniske doku-

mentation eller at stå for den uafhængige kontrol 

af dokumentationen, men i øvrigt ikke deltage i 

selve projekteringsforløbet.  

På byggeprojekter i brand- og konstruktionsklasse 

2-4 skal der være tilknyttet én person, der virker

som hhv. certificeret brandrådgiver og certificeret

statiker. Selvom du er certificeret rådgiver, kan du

selvfølgelig godt arbejde på et byggeprojekt, hvor

der allerede er tilknyttet en certificeret statiker

eller brandrådgiver. I sådanne tilfælde vil du ikke

virke som den certificerede rådgiver på bygge-

projektet, men i stedet vil du f.eks. blive betragtet

som assisterende til den certificerede rådgiver, 

eller også vil du f.eks. arbejde som udarbejdende, 

hvis den tilknyttede certificerede rådgiver virker 

som kontrollerende. 

På byggeprojekter i klasse 4 skal der foruden en 

certificeret rådgiver tillige være tilknyttet en 

certificeret tredjepartskontrollant. Hvis du er 

tilknyttet som tredjepartskontrollant på et 

byggeprojekt i klasse 4, må du hverken direkte 

eller indirekte være økonomisk eller organisatorisk 

forbundet med de personer og virksomheder, som 

har medvirket ved projekteringen, kontrollen og 

udførelsen af de dele af byggeriet, som du skal 

kontrollere som tredjepart. 

Hvilket ansvar har jeg som certificeret 

rådgiver? 

Som certificeret rådgiver har du ansvar for: 

• at virke i henhold til bygningsreglementets krav

• løbende at ajourføre dine kvalifikationer og

opretholde dine kompetencer

• at redegøre årligt for dit virke over for certifi-

ceringsorganet samt fremsende dokumentation

til kontrol af virke

• at indsende dokumentation for, at betingelser-

ne for certificeringen er opfyldt, hvis certifice-

ringsorganet anmoder herom.

Du skal som certificeret rådgiver re-certificeres 

hvert 5 år. 

Certificeringsordningen ændrer i princippet ikke på 

ansvarsfordelingen mellem byggeriets parter i 

forhold til bygningsreglementet, da det altid er 

bygningsejer, der er ansvarlig for, at bygnings-

reglementet er overholdt. 

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurde-

ring, at den certificeredes ansvar i varetagelsen af 

opgaven som certificeret rådgiver er et almindeligt 

professionsansvar på samme vis, som det vil være 

tilfældet for en projekterende rådgiver. Ansvaret 

for en bygnings lovlighed er fortsat bygnings-

ejerens, og dette berøres ikke af certificerings-

ordningen. 
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