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1 1 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen indstilles til godkendelse. 

 

 Referat: 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  
 

2.a 2.a Godkendelse af internt referat  

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 13. juni 2017 blev udsendt 

den 15. juni med indsigelsesfrist til den 22. juni 2017. Der er modtaget 

nedenstående indsigelse til referatets konklusioner fra Niels-Jørgen Aagaard 

til punkt 3a. (Nyt tekstforslag til punktet indsættes) 

"Henrik Mørup orienterede om, at Anerkendelsesudvalgets høringssvar er afsendt til 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 11. juni 2017 - de endelige høringssvar er 

sendt til Anerkendelsesudvalgets medlemmer til orientering. 

På nuværende tidspunkt er det kun KL og Foreningen af anerkendte statikere, der 

har svaret på Anerkendelsesudvalget brev af 23. maj 2017 til interessenterne bag 

statikerordningen. Der var enighed om, at Bent Feddersen og Ole Meinike 

Stilling beder henholdsvis FRI og Dansk Byggeri besvare henvendelsen. Det er 

vigtigt, at kende holdningerne fra de enkelte interessenter i den videre snak om den 

kommende ordning og en eventuel overgangsordning. 

Forud for mødet havde Henrik Mørup rundsendt en samarbejdsmodel til kommende 

opbygning af certificeringsordningen udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut 

(DBI). Anerkendelsesudvalget finder det positivt, at der i forslaget er to parallelle 

spor, ét for brand og ét for konstruktion/statik, men der er også flere udfordringer 

ved den foreslåede model. Udvalget undrede sig over, at DBI vil påtage sig 

certificering af statikere; blandt andet stilles der spørgsmålstegn ved, på hvilket 

fagligt grundlag DBI kan håndtere klasse 2 ansøgninger inden for 

konstruktion/statik. I modellen er DBI certificeringsorgan, og det er derfor svært at 

se, hvilken rolle IDA kan spille heri. 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at Henrik Mørup og Aase Hou udarbejder et 

udkast til Anerkendelsesudvalgets forslag til samarbejdsmodel, som kan sendes til 

Ingeniørforeningen, IDA. Forslaget kan vise en model, hvor det nuværende 

anerkendelsesudvalg fortsætter i en overgangsperiode, og først henimod slutningen 

af denne tager stilling til en eventuel permanent ordning i regi af IDA. Forslaget 

kommenteres i udvalget forud for fremsendelse til IDA. 

Sekretariatet undersøger om IDA (v. Carl Aage Dahl) er gået videre med at 

arrangere et møde med DANAK med henblik på kravsspecifikation. 

Anerkendelsesudvalget foreslår et sådant umiddelbart efter sommerferien. 
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Der udestår en afklaring af, om man kan blive godkendt som anerkendt statiker i 

overgangsperioden." Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

Referatet fra det ekstraordinære møde i Anerkendelsesudvalget den 23. august 2017 

blev udsendt den 28. august med indsigelsesfrist til den 4. september 2017. Der er 

ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte begge referater. 

  

2.b 2.b Godkendelse af offentlig referat  

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs pkt. 1.4.4 skal mødereferater 

godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter 

offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møder 

13. juni 2017 og 23. august er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. 

Referaterne er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 
 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne med henblik på offentliggørelse.  
 

  

3 3 Meddelelser  

  
 

3.a 3.a Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om 

certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i 

bygningsreglementet  

Henrik Mørup giver en kort status på, hvad der er sket siden det 

ekstraordinære møde den 23. august 2017.  

Ingeniørforeningen, IDA har den 7. september afholdt møde med DANAK, 

hvor repræsentanter fra Anerkendelsesudvalget og DBI deltog. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 
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Henrik Mørup orienterede om, at han, Niels-Jørgen Aagaard og Bent 

Feddersen havde deltaget i møde i IDA med Dansk Brandinstitut (DBI) og 

DANAK om den kommende certificeringsordning. 

DBI har meldt klart ud, at de satser på at være klar til at certificere på 

brandområdet fra årsskiftet. De afviste, at der kunne opstå problemer i 

forhold til deres eventuelle dobbelt rolle. 

Sekretariatet orienterede om, at IDA er i dialog med parterne bag den 

nuværende ordning, for at sikre, hvordan de forholder til evt. fremtidigt 

samarbejde med IDA om den kommende certificeringsordning. Pt afventer 

IDA en tilbagemelding fra FRI. 

Anerkendelsesudvalget efterlyser en klar melding fra IDA, om hvorvidt IDA 

ønsker at ansøge om at blive certificeringsorgan. Anerkendelsesudvalget har 

forståelse for, at IDA har behov for at få opbakning fra interessenterne. 

Sekretariatet følger op. 

Hvis IDA ønsker, at ansøge DANAK om, at blive certificeringsorgan for 

statik, er Anerkendelsesudvalget indstillet på, at speede processen op, så 

ansøgningen inkl. håndbog kan indsendes så hurtigt som muligt.   

Anerkendelsesudvalget opfordre til, at IDA tager kontakt til TBBST og får 

afklaret, om det nuværende Anerkendelsesudvalg kan forlænges til at sidde 

i overgangperioden på 2 år, eller om der skal ske ny-/genudpegninger når en 

del af udvalgsmedlemmernes valgperiode udløber i efteråret 2018. 

Sekretariatet følger op.   

Niels-Jørgen Aagaard gjorde opmærksom på, at der til BR18 skal laves en 

række vejledninger, samt en ny SBI anvisning. Det må forventes, at 

Anerkendelsesudvalget får en rolle i udfærdigelsen af disse, så det kunne 

være et punkt til det tentative møde den 1. november 2017.   

 

  

3.b 3.b Kaj Aage Lorenzen udtræder af Anerkendelsesudvalget  

Kaj har meddelt, at han ønsker at udtræde af udvalget pr. 20. september 

2017. Kommunernes Landsforening er bedt om, at udpege nyt medlem for 

den resterende valgperiode.   

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Sekretariatet orienterede om, at Kommunernes Landsforening har meddelt, 

at de har igangsat processen med at finde en afløser for Kaj Aage Lorenzen. 
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4 4 Sager til behandling  

Der er ingen sager til behandling. 
 

 Referat: 

Der var ikke kommet sager til behandling efter udsendelse af dagsordenen.  
 

  

5 5 Økonomi  
 

5.a 5.a Budget 2018  

Det er uklart, om statikeranerkendelsesudvalgets aktiviteter vil fortsætte ind 

i 2018. Det skyldes at en ny certificeringsordning skal falde på plads, og at 

den i princippet skal gælde fra 1. januar 2018. Givet at det endnu ikke er 

besluttet, hvordan en ny certificeringsordning skal opbygges, i hvilket regi 

den skal ligge, og hvor omfangsrig dens opgave vil blive, kan det synes 

betimeligt at antage, at statikeranerkendelsesudvalget i en overgangsperiode 

vil komme til at fortsætte med at udføre sin gerning i samme form og 

omfang som nu, og at denne overgangsperiode meget vel kan komme til at 

omfatte hele 2018. Derfor vil det, indtil mere er kendt om den kommende 

certificeringsordning, være nødvendigt at give et bud på budget 2018 for 

statikeranerkendelsesudvalget, der i al overvejende grad er identisk med 

budgettet for 2017, korrigeret for inflation, pristal eller lønudvikling, hvor 

det er nødvendig. Når mere er kendt om den kommende 

certificeringsordning, kan budgettet på et senere tidspunkt revideres. 

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte indstillingen.   

 

  

6 6 Nye projekter til behandling  
 

6.a 6.a Sagsnr. 2017-002  
 

 Referat: 

Ansøgeren fik afslag på ansøgning om statikeranerkendelse.  

  

7 7 Fornyelser  
 

7.a 7.a Sagsnr. 2016-015  
 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.   
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7.b 7.b Sagsnr. 2017-003  
 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.   
 

  

7.c 7.c Sagsnr. 2017-004  
 

 Referat: 

Fornyelsen af statikeranerkendelsen blev godkendt, idet der - som hjælp til 

fremtidigt virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til 

statikerordningens Håndbog, procedure 6: Anerkendte statikeres virke, som 

retningslinjer for arbejdet som anerkendt statiker, herunder paradigme for 

statikererklæring. 
 

  

7.d 7.d Sagsnr. 2017-006  
 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  
 

  

7.e SSagsnr. 2017-007  
 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.   
 

  

8 8 Mødeplan  

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2017: 

Mandag den 4. december kl. 14.00-17.30 med efterfølgende julemiddag. 

(Aase er ansvarlig for at finde et sted til middagen) Hvis det bliver 

nødvendigt, udvides mødet til at starte kl. 12.00. 

Indstilling: Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for foråret 2018. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at fastlægge et tentativt møde onsdag den 1. 

november 2017 kl. 12.00-17.00. 

Der blev besluttet følgende tentative møder for foråret 2018: 

Tirsdag den 23. januar kl. 12.00-17.00 

Tirsdag den 20. marts kl. 12.00-17.00 

Mandag den 11. juni kl. 12.00-17.00  

 

  

9 9 Eventuelt  
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 Referat: 

Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 
 

  

 

 

 


