
Godkendt offentligt referat 

Møde i Statikeranerkendelsesudvalget 

onsdag den 18. januar 2017 

kl. 08:30 – 10:30 

DTU-Byg, Brovej, Bygning 118, lokale 018, 2800 Kgs. Lyngby 

 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 

Henrik Mørup, Kaj Aage Lorenzen, Jozsef Fodor, Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole Meinicke Stilling, Jeppe 

Jönsson, Per Kjærbye (Faglig sekretær) 

 
Ansatte i IDA: 

Nina Seierup von Ahnen 

 

08:30 - 1 Godkendelse af dagsorden  

 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  

  2.a Godkendelse af internt referat  

  2.b Godkendelse af offentligt referat  

 3 Sager til behandling  

  3.a Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold  

  3.b PIXI-folder  

 4 Nye projekter til beslutning  

  4.a Sagsnr. 2016-010  

  4.b Sagsnr. 2017-001  

 5 Fornyelser  

  5.a Sagsnr. 2016-003  

- 10:30 6 Eventuelt  
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1 1 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen indstilles til godkendelse. 

 Referat: 

Formanden foreslog, at man startede med at behandle dagsordenens punkt 4 og 5, for at sikre, at 

de blev færdigbehandlet. 

Med den ændring, blev dagsordenen godkendt. 

 
  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  
  

2.a 2.a Godkendelse af internt referat  

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 19. december 2016 blev udsendt den 21. 

december med indsigelsesfrist til den 5. januar 2017. Der blev ikke modtaget indsigelser 

til referatets konklusioner, men Per Kjærbye har gjort opmærksom på, at han ikke 

fremgik af deltagerlisten. Per Kjærbye er derfor tilføjet, men bemærkning om, at han 

forlod mødet kl. 16.40. Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

 
  

2.b 2.b Godkendelse af offentligt referat  

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs pkt. 1.4.4 skal mødereferater godkendes på 

næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på 

hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 19. december 2016 er udarbejdet 

med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

 
  

3 3 Sager til behandling  
  

3.a 3.a Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold  

På Anerkendelsesudvalgets møde den 19. december besluttede udvalget, at nedsætte en 

arbejdsgruppe bestående af Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen og Jeppe Jönsson med 

henblik på, at udarbejde et udkast til svar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. den 

nye certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold. 

Udkast til brev eftersendes. 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om endeligt indhold af brevet til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen. 
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 Referat: 

Anerkendelsesudvalget gennemgik det fremsendte udkast til brev til styrelsen og havde følgende 

bemærkninger: 

 Man bør overveje, om det ikke skal fremgå, at der er meget stor sandsynlighed for, at den 

nye ordning bliver betydeligt dyre end den nuværende 

 Sparringsgruppen dækker både statikere og brandområdet. Man kan derfor lægge op til, 

at det kan være en fordel, hvis man sammenlægger serviceringen af de to organer 

(sekretariatsbistanden) 

 Under "Baggrund" i notatet bør brevet til Ingeniørforeningen, IDA’s hovedbestyrelse 

nævnes 

 For at opnå niveau B kunne et kursusforløb foreslås, hvor konstruktiv forståelse er en del 

af indholdet. Kursusforløbet kan opdeles i nogle (selvstændige) moduler med efterfølgende 

eksamen. 

 For at opnå niveau A vil man skulle virke fx. 4-5 år på niveau B 

 Detaljerede anvisninger / retningslinjer bør ikke være en del af bygningsreglementet 

 Under "Struktur for regler om virke" - der bør være fælles regler for alle, der akkrediteres 

til det kommende certificeringsorgan 

 Man bør overveje, om der skal gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at der ikke lægges 

for meget på den anerkendte statiker - de har i forvejen mange arbejdsopgaver i den 

nuværende struktur 

 Der bør være et ekstra skema for udførelsen, hvor de enkelte processer og dokumenter 

tydeliggøres 

Niels-Jørgen Aagaard tilretter notatet og laver et udkast til det ekstra skema, der var enighed om, 

hvor de enkelte opgaver tydeliggøres. Det tilrettede udkast rundsendes til udvalget mandag den 

23. januar. Der vil kun blive en meget kort høringsrunde i udvalget, så alle bedes svare hurtigt, 

når det rundsendes. 

Det endelige brev til styrelsen sender Henrik Mørup efterfølgende til orientering til bestyrelsen for 

Foreningen af anerkendte statikere. 

Derudover var der enighed om, at udvalget udarbejder et udkast til svar på henvendelsen fra 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til IDAs hovedbestyrelse. Sagen behandles af IDAs 

Forretningsudvalg mandag den 23. januar. 

Bemærkninger til brevet: 

 IDA anbefaler, at Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen også inddrages i 

sparringsgruppen 

 IDA ønsker et møde med styrelsen, som foreslået i brevet, hvor medlemmer af udvalget 

også deltager 

 IDA giver en hensigtserklæring om, at de ønsker at være en del af den fremtidige ordning 

Sekretariatet undersøger arbejdsgangen i forhold til IDA’s forretningsudvalg, samt udarbejder et 

udkast til  brev, som koordineres med formanden. 
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3.b 3.b PIXI-folder  

På Anerkendelsesudvalgets møde den 24. maj 2016 blev det besluttet, at bevilge penge til 

at få trykt Anerkendelsesudvalgets PIXI-folder med opfordring til at flere ansøger om at 

blive anerkendt statiker. PIXI-folderen er nu opsat hos grafikeren, men der udestår valg 

af forside.  

 

PIXI-folder og 3 forslag til forside er vedlagt. 

Indstilling: Til orientering samt godkendelse af forside. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget gennemgik kort den endelige udgave af pixi-folderen. Der var enkelte 

bemærkninger, som Per Kjærbye sørger for at indarbejde. 

Anerkendelsesudvalget godkendte forslag 2 som forside til folderen, med en bemærkning om, at 

”bliv” skal være samme skrifttype som Anerkendt statiker” og så skal det centreres, så det kommer 

til at stå på samme måde som i forslag 3. Skrifttypen på ”bliv” må godt være lidt svagere end 

Anerkendt statiker (som det er i forslaget). 

 
  

4 4 Nye projekter til beslutning  
  

4.a 4.a SSagsnr. 2016-010  
 Referat: 

Bedømmelsesudvalget udarbejder brev til ansøgeren med konkrete begrundelser for, hvorfor der 

gives afslag på ansøgningen. Brevet sendes til sekretariatet, så sørger for at sende det til 

ansøgeren. 
 

  

4.b 4.bSagsnr. 2017-001  
 Referat: 

Anerkendelsesudvalget udpegede Frode Vedsø som ekstern gransker, Jozsef Fodor som formand og 

Ole Meinicke Stilling som medlem, men den bemærkning, at projektet skal være vurderet egnet af 

den faglige sekretær inden processen igangsættes. I tilfælde af at Frode Vedsø ikke har mulighed for 

at påtage sig opgaven, spørges Gert C. Klavsen.  

 
  

 

 

5 5 Fornyelser  
  

5.a 5.a Sagsnr. 2016-003  
 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 
  

6 6 Eventuelt  

  
 Referat: 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 
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