
Offentligt referat 
Statikeranerkendelsesudvalget
ti 14 juni 2022, 14:00 - 17:00
IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Deltagere
Bestyrelsesmedlemmer

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Søren Kirkegaard, Per 
Kjærbye (Faglig sekretær - deltog online)

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

2.1. Godkendelse af internt referat

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 3. marts 2022 og 5. april 2022 er blevet udsendt henholdsvis den 8.
marts 2022 og 5. april 2022 med indsigelsesfrist den 15. marts 2022 og 19. april 2022. Der er ikke modtaget indsigelser
til referaterne. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne.

 02_1_1 AU referat 030322.pdf
 02_1_2 AU referat 050422.pdf

2.2. Godkendelse af offentligt referat

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs punkt 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i
Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 3.
marts 2022 og 5. april 2022 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne med henblik på offentliggørelse.

 02_2_1 Udkast offentligt referat 030322.pdf
 02_2_2 Udkast offentligt referat 050422.pdf

3. Meddelelser
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3.1. Invitation til deltagelse i dialoggruppe for bygningsreglementets bestemmelser og vejledninger 
vedr. konstruktioner.
Anerkendelsesudvalget har modtaget en invitation fra Bolig & Planstyrelsen om deltagelse i dialoggruppe for 
bygningsreglementets bestemmelser og vejledninger vedr. konstruktioner.
Formandskabet har drøftet henvendelsen og besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard deltager i dialoggruppen. 
Dialoggruppen mødtes første gang den 16. maj 2022. Der gives en kort tilbagemelding fra mødet.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:
Da Niels-Jørgen Aagaard var forhindret i at deltage i mødet, gav Finn O. Sørensen og Bent Feddersen, der også sidder 
i dialoggruppen, et kort referat fra mødet. Mødet handlede primært om brand-området.
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.2. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18
Anerkendelsesudvalget modtog den 22. april 2022 ”Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om 
bygningsreglement 2018 (BR18) - (krav om beregning af bygningers klimapåvirkning og grænseværdi)”. Høringen har 
været rundsendt til Anerkendelsesudvalget med henblik på at få en tilbagemelding om hvorvidt Anerkendelsesudvalget 
skulle afgive høringssvar eller ej. Ingen udvalgsmedlemmer har fundet, at der var behov for at Anerkendelsesudvalget 
afgav høringssvar.
Indstilling: Til orientering
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.3. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 
2018 (BR18 med ikrafttrædelse 1. juli 2022.
Anerkendelsesudvalget modtog den 3. maj 2022 ”Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om bygningsreglement 2018 (BR18) med ikrafttrædelse 1. juli 2022 - midlertidige indendørs arrangementer, midlertidig 
overnatning, regler om lovliggørelse og undtagelse fra bygningsreglementet for beredskabernes arbejde i henhold til 
beredskabslovens § 12.”. Høringen har været rundsendt til Anerkendelsesudvalget med henblik på, om 
Anerkendelsesudvalget skulle afgive høringssvar. Ingen udvalgsmedlemmer har fundet, at der var behov for at 
Anerkendelsesudvalget afgav høringssvar.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.4. Henni Thomsen Sørensen udtræder af Anerkendelsesudvalget
Henni har meddelt, at hun grundet jobskifte udtræder af Anerkendelsesudvalget pr. 31. maj 2022. Kommunernes 
Landsforening er bedt om at udpege et nyt medlem til udvalget. 
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:
Administrationen orienterede om, at KL forventer at indstille en kandidat inden sommerferien.
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.5. Virksomhedshenvendelse
Anerkendelsesudvalget har modtaget en henvendelse, vedlagt fra en virksomhed i forbindelse med et projekt de udfører, 
hvor bygherren beder om, at der bliver udført tredjepartskontrol selvom det ikke er et krav ifølge Bygningsreglementet.
Efter aftale med Niels-Jørgen Aagaard har sekretariatet sendt vedlagte svar til virksomheden om, at 
Anerkendelsesudvalget ikke har nogle indvendinger eller bemærkninger til det beskrevne forløb.
Indstilling: Til orientering.
REFERAT:
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4. Økonomi

4.1. Kvartalsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2022

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2022, vedlagt udviser et overskud for perioden på 414 tkr.,
hvilket er 87 tkr. højere end budgetteret. Kontingentindtægterne er 60 tkr. højere end de budgetterede 450 tkr.  
I 2022 er der budgetteret kontingentindtægter svarende til 45 anerkendte statikere. Der er indtægter for 51 anerkendte
statikere og det kan oplyses at der på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til nogle udmeldelser.

Udgifter til bestyrelsesmøder er for 1. kvt. 4 tkr. lavere end budgetteret 10 tkr.

Der er budgetteret med 7 fornyelser i 2022, 3 mere end i 2021. Der er, for første kvartal 2022, indtægter for 3 fornyelser
og der forventes faktureret yderligere 4 fornyelser løbende året ud. Udgifterne til fornyelser viser i perioden et mindre
forbrug på 26 tkr. i forhold til budgetteret. 

Samlet set følger udgifterne til klager og andre aktiviteter budgettet med et merforbrug på 3 tkr.

Indstilling: Til godkendelse

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte kvartalsregnskabet uden bemærkninger.

 04_1 Statikerudvalget 31-03-2022.pdf

5. Sager til behandling

5.1. Spørgeskema til samtlige anerkendte statikere

Som opfølgning på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, hvor udvalget drøftede behovet for en undersøgelse af, hvor
mange sager de tilbageværende anerkendte statikere har på nuværende tidspunkt, som skal færdiggøres under denne
ordning, har Martin Hoff Ludvigsen og Aase Hou udarbejdet nedenstående udkast til spørgsmål. Det er tanken, at
spørgsmålene sendes til samtlige anerkendte statikere.

1. Hvor mange igangværende sager virker du på som anerkendt statiker?

2. Hvornår forventer du at din sidste sag som anerkendt statiker afsluttes?

Formålet med undersøgelsen er, at belyse den forventelige varighed af anerkendelsesordningen. Svarene vil give
Anerkendelsesudvalget et vigtigt grundlag for planlægningen af udvalgets fremadrettede arbejde og budget.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om den videre proces.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget drøftede de foreslåede spørgsmål og besluttede, at spørgsmålene, i uændret form, skal sendes
til samtlige anerkendte statikere efter sommerferien. Administrationen udsender og samler alle besvarelser.
Tilbagemeldingerne behandles på næste møde i Anerkendelsesudvalget.

6. Fornyelser

6.1. Sagsnr. 2021:005

REFERAT:
Bent Feddersen er inhabil og forlod mødet under behandlingen af sagen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.
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6.2. Sagsnr. 2021-006

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.3. Sagsnr. 2021-009

REFERAT:
Finn O. Sørensen er inhabil og forlod mødet under behandlingen af sagen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

 

6.4. Sagsnr. 2021-010

REFERAT:
Bent Feddersen er inhabil og forlod mødet under behandlingen af sagen. 
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.
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6.5. Sagsnr. 2022-002

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev ikke imødekommet.

7. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i efteråret 2022:

Onsdag den 21. september 2022 kl. 14.00-16.00 – mødet afvikles online via Teams.
Onsdag den 7. december kl. 15.00-17.00 med efterfølgende julemiddag.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget besluttede at flytte mødet den 21. september til den 6. oktober. Mødet fastholdes som et online
møde. Mødet den 7. december fastholdes.

8. Eventuelt
REFERAT:

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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