VEJLEDNING
UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM
CERTIFICERING I BRANDKLASSE
2, 3 & 4 ELLER SOM
TREDJEPARTSKONTROL

Vejledning til ansøgning
Vejledning til ansøgning er udarbejdet som en hjælp og et værktøj til at ansøge om at blive certificeret
brandrådgiver hos Certificering, Rambøll. Se også bilagsoversigt for søgte brandklasse.

Uddybende beskrivelse til ansøgningen
Herunder gennemgås ansøgningsblanketten med tilhørende beskrivelser. Der henvises også til BEK nr.
776 af 02/06/2020 ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i
bygningsreglementet” og tilhørende vejledning, samt til det enhver tid gældende Bygningsreglement
(BR18)”, kap. 1, 5, 27, 29, 30, 32 og 34.
Links findes på Certificering, Rambølls hjemmeside under afsnittet ’ Hvordan bliver jeg certificeret’.
Indholdsfortegnelse


Udfyldelse af brandklasse



Formalia



Bilag 1 – CV



Bilag 2 – Eksamensbevis



Bilag 3 – Projekt



Bilag 4 – Projektbeskrivelse



Bilag 5 – Bilagsoversigt



Bilag 6 – Andet



Kommentarfelt



Samtykkeerklæring
NB. Bilag 3 og 4 er ikke relevant for ansøgning til brandkasse 2
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Udfyldelse af brandklasse
Her vælges hvilken brandklasse, der søges om at blive certificeret til. Der kan vælges mellem:


Brandklasse 2



Brandklasse 3 & 4



Tredjepartskontrol

Formalia
Her udfyldes personlige oplysninger, som benyttes til verifikation og fakturering. Hvis der under stilling
angives selvstændig, kan firmanavn evt. undlades. Som selvstændig kan privatadresse angives som
faktureringsadresse.
Bilag
For at kunne ansøge om at blive certificeret og blive vurderet af Certificering, Rambøll, skal der
vedhæftes dokumentation, der skal være dækkende og opfylder sit formål jf. det til enhver tid
gældende Bygningsreglement og BEK nr. 776.
De vedhæftede bilag skal være i pdf-format, og filnavnet ikke må overstige 46 tegn i alt.
Bilag 1 - CV
CV skabelonen skal udfyldes med oplysninger om dine uddannelser, kurser, ansættelser og relevante
projekter og vedhæftes herefter ansøgningsblanketten. Skabelonen består af tre faneblade:
Uddannelse, Jobhistorik og Projekter.
UDDANNELSE
For uddannelser startet før indførelse af ECTS i Danmark i 2001, ækvivaleres den opnåede viden med
den normerede arbejdsindsats i henhold til ECTS, hvor 60 ECTS point svarer til et uddannelsesforløb
med en normeret arbejdsbelastning på et helt studieår, og 1 ECTS point svarer til et uddannelsesforløb
med en normeret arbejdsbelastning for den studerende på 25-30 timer. Læs evt. mere i Vejledningen til
certificeringsordningens bekendtgørelse (BEK nr. 776), afsnit 1.4 ECTS-point.
Hvis du mangler en mindre del ECTS-point i den grundlæggende uddannelse, kan andre kvalifikationer
evt. godtgøre dette. De manglende kvalifikationer i uddannelsen kan godtgøres ud fra et dokumenteret
projekt eller andet uddannelsesforløb, såfremt kvalifikationerne kan ligestilles med de faglige krav.
Dette skal beskrives i CV skabelonen under Uddannelse og er kvalifikationerne godtgjort ud fra et
projekt, henvises til projekt(er) beskrevet under Projekt-fanen.
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JOBHISTORIK
For at dokumentere relevant erfaring inden for brandsikring registreres der i CV skabelonen
ansættelsesforhold (Jobhistorik) og projekter (Projekter) iht. søgte brandklasse. I CV skabelonen skal
der dokumenteres:


2 års erfaring inden for de sidste 5 år for brandklasse 2, herunder erfaring med design og
projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring.
Dette kan blandt andet omfatte:
o

Plandisponering af byggeriet.

o

Planlæggelse og udførelse af et byggeri.

o

Specifikation, projektering, tilsyn og udførelse af bygningskonstruktioner /
bygningsinstallationer / indeklima og energiforbrug.

o

Brandrådgivning.

o

Teknisk byggesagsbehandling af ovenstående emner eller anden tilsvarende relevant
beskæftigelse.



3 års erfaring inden for de sidste 6 år for brandklasse 3 & 4. En del af erfaringen skal, som
minimum, stamme fra brandrådgivning for byggeri i brandklasse 3 & 4, og erfaringen skal
dække både komparative analyser og brandteknisk dimensionering.



7 års erfaring inden for de sidste 12 år for tredjepartskontrol. En del af erfaringen skal, som
minimum, stamme fra brandrådgivning for byggeri i brandklasse 4, og erfaringen skal
dække både komparative analyser og brandteknisk dimensionering.

PROJEKTER
Angiv i rimeligt og fyldestgørende omfang relevante projekter du har ageret som brandrådgiver på.
Herudover skal det projekt, du skal indsende for brandklasse 3 & 4 og Tredjepartskontrol, også
registreres her.
Angiv følgende information i CV skabelonen:


Byggeprojektets navn (og evt. adresse og matrikelnummer).



Byggeriets omtrentlige størrelse og funktion.



Din(e) rolle(r) som udførende, kontrollant eller godkendende (ansvarlig) på det enkelte
projekt.



Perioden du har være tilknyttet projektet.

Det er ikke et krav, at den samlede erfaring skal være opnået på konkrete byggeprojekter, hvortil der er
givet byggetilladelse. Tilsvarende erfaring, så som udarbejdelse af konkurrenceprojekter, tilsyn mv., kan
også anses som værende relevant erfaring.
For brandklasse 2 skal du dog altid have været tilknyttet mindst ét byggeprojekt, hvor du har arbejdet
med design og projektering af byggeri.
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For brandklasse 3&4 og for tredjepartskontrol bør du altid have været tilknyttet mindst ét projekt, hvor
dine opgaver har været koncentreret om udførelsen af den brandtekniske dokumentation og ét projekt,
hvor du har arbejdet med kontrol af den brandtekniske dokumentation. Projekterne kan omhandle
byggeri i brandklasse 2-4.
Bilag 2 – Eksamensbevis
For at dokumentere uddannelse og andre relevante kurser, vedhæftes der kopier af eksamens- og
kursusbeviser samt evt. certifikat.
Erklæringer om deltagelse i kurser og uddannelser anses ikke for at være fyldestgørende
dokumentation.
Bilag 3 – Projekt
Ikke relevant for certificering til brandklasse 2.
Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 & 4, og som tredjepartskontrol af brandforhold (hvis du
ikke er certificeret til brandklasse 3 & 4), skal du indsende et projekt til certificeringsorganets
bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i BEK nr. 776, §20 Stk. 2., §21 stk. 3 og § 23:


Projektet vælges af ansøgeren.



Projektet skal være egnet til bedømmelse af ansøgers kompetencer.



Projektet må højst være 5 år gammelt målt i forhold til tidspunkt for ibrugtagning.



Projektet skal omfatte mindst to typer brandtekniske installationer.



Brandsikringen skal være dokumenteret både ved brug af afvigelser fra præ-accepterede
løsninger og brandteknisk dimensionering.



For ansøgning til brandklasse 3 & 4 skal projektet mindst være i brandklasse 3 og
risikoklasse 3.



For ansøgning til tredjepartskontrol skal projektet mindst være i brandklasse 4 og
risikoklasse 3.

Se yderligere detaljer under ’Dokumentation af projekt til vurdering’ sidst i bilagsoversigten.
Hvis du ikke har udarbejdet ét projekt, der kan dokumentere alle de nødvendige færdigheder, kan du,
efter aftale med ”Certificering, Rambøll”, vedlægge flere projekter i rimeligt omfang, for at dokumentere
at du har de nødvendige færdigheder til at blive certificeret. Hvis du vedlægger flere projekter i din
ansøgning, skal alle projekter beskrives i projektbeskrivelsen (Bilag 4 - Projektbeskrivelse), og belyse
hvilke faglige områder de enkelte projekter indeholder.
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Bilag 4 – Projektbeskrivelse
Ikke relevant for certificering til brandklasse 2.
For vedlagte projekt(er) i bilag 3 skal der vedlægges en projektbeskrivelse, der skal redegøre for
følgende punkter:


Byggeprojektets navn og evt. adresse og matrikelnummer.



Byggeriets omtrentlige størrelse og funktion.



Projektet skal, uanset opførelsestidspunkt, indplaceres i brandklasse og risikoklasse, samt
begrundes uddybende i projektbeskrivelsen.



Din rolle som udførende eller kontrollant, herunder en beskrivelse af, hvad du har lavet på
projektet.



Periode du har være tilknyttet projektet.

I din ansøgning skal du, uanset om tilladelsen er givet efter BR18, BR15 eller BR10, redegøre for, hvilke
dele af dokumentationen, du har udarbejdet, hvor du har fået assistance fra andre brandrådgivere, og
hvilke dele du har foretaget kontrol af og hvilket niveau af kontrol, der er foretaget.
Det er ikke væsentligt, om du har udarbejdet den samlede dokumentation, men at du kan dokumentere
kompetencer med at udarbejde eller kontrollere den nævnte dokumentation.
Bilag 5 - Bilagsoversigt
Bilagsoversigten, hvor der er en oversigt for hver brandklasse, skal udfyldes og vedhæftes ansøgningen.
Oversigten fungerer både som tjekliste for dig og vil blive benyttet under behandling af ansøgningen.
Bilag 6 – Andet
Her er det muligt at vedhæfte anden relevant dokumentation, såsom en præsentation til brug under den
mundtlige fremlæggelse af projekt. Præsentation skal vedhæftes som .pdf og må ikke indeholde anden
information end, hvad der indgår i de ovenstående, vedhæftede bilag. Det er ikke et krav at vedlægge
en præsentation.
Bilag 6 kan ligeledes benyttes til anden dokumentation, som ikke kan kategoriseres under de
ovenstående felter. I så fald skal der vedlægges en beskrivelse af bilagsindholdet.
Kommentarfelt
Der er mulighed for at angive kommentarer eller om eventuelle forhold, der skal tages hensyn til, f.eks.
hvis man har et handicap.
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Samtykkeerklæring
Du skal acceptere betingelserne for at blive og være certificeret ved at markere i afkrydsningsfelterne.
Når ansøgningen er afsendt, vil du modtage en bekræftelse og den første faktura for
administrationsgebyr for behandling af ansøgningsmaterialet vil blive tilsendt.
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