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Svar på spørgsmål fra Anne Matthisen (V) stillet den 15. februar 2021.  

Spørgsmål nr.92: 

”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål D forholde sig til, om 

en konkret løsning på de store udfordringer med certificeringsordningen kunne være, 

at det gøres frivilligt for små og simple byggerier, om der ønskes kommunal bygge-

sagsbehandling eller om der ønskes gjort brug af certificerede rådgivere i til-knytning 

til brand og statik?” 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Bolig- og Planstyrelsen. Styrelsen oplyser følgende, 

som jeg kan henholde mig til: 

”For størstedelen af mindre og simple byggerier er der ikke krav om anvendelse af 

certificerede brandrådgivere eller statikere. Der henvises til indenrigs- og boligmini-

sterens svar på BOU alm. del spørgsmål 91 og dertilhørende liste over byggeri, som 

enten ikke er omfattet af krav om certificerede brandrådgivere eller statikere eller helt 

er undtaget fra krav om byggetilladelse.  

Der er visse typer af ombygningssager og simpelt byggeri, som kræver en certificeret 

brandrådgiver eller statiker. Det kan f.eks. være, når en ombygning eller forandring 

såsom etablering af nyt dør- eller vindueshul ændrer ved de bærende konstruktioner. 

Her kan ombygningen skabe en forøget last på konstruktionerne, og derfor skal en 

certificeret statiker dokumentere eller kontrollere, at ombygningen er sikkerhedsmæs-

sig i orden og ikke medfører en risiko for kollaps eller lignende svigt. 

Styrelsen er opmærksom på, at der kan være udfordringer med lange ventetider lige-

som, at prisen for de certificerede rådgiveres ydelser opleves som værende høj i for-

hold til prisen på selve byggearbejdet. Det er styrelsens vurdering, at såvel ventetider 

som priser vil finde et mere passende leje som følge af de igangsatte ændringer i byg-

ningsreglementet (BR18) og certificeringsordningen. Ændringerne vil bl.a. betyde, at 

mere byggeri kan udføres uden en certificeret statiker, ligesom der indføres såkaldte 

begrænsede certifikater, så personer kan certificeres til nærmere afgrænsede områder, 

f.eks. til udelukkende at kontrollere eller dokumentere opførelse af altaner. På den 

måde vil der kunne komme flere certificerede rådgivere.  

De mange ændringer af reglerne, særligt hasteændringer, er i sig selv en kilde til fru-

stration og forsinkelser i byggeriet. Derfor anbefaler styrelsen, at de ændringer, som 

allerede er gennemført, samt de ændringer, som gennemføres til sommer, får lov at 

virke i en rum tid, før der tages beslutninger om flere ændringer.  
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Desuden har de fleste kommuner ikke længere de nødvendige kompetencer til at vare-

tage den tekniske byggesagsbehandling, som de certificerede rådgivere foretager i 

dag”. 

Afslutningsvist vil jeg gerne takke for din interesse for sagen. På baggrund af dine hen-

vendelser om problemstillingerne med certificeringsordningen og vores drøftelser i 

den forbindelse, vil der som bekendt blive foretaget de nødvendige justeringer af certi-

ficeringsordningen. Jeg kan i den forbindelse i øvrigt henvise til mit svar på BOU alm. 

del spørgsmål 91 om de allerede indførte samt kommende justeringer af ordningen.   

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. Efter ikrafttrædelsen af kom-

mende ændringer vil jeg i løbet af efteråret invitere til en ny drøftelse af certificerings-

ordningen, hvor et evt. behov for yderligere justeringer kan drøftes.  

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 
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