
Godkendt offentligt REFERAT 

Ekstraordinært møde i Statikeranerkendelsesudvalget 

onsdag den 23. august 2017 

kl. 15:00 – 17:00 

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

 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 

Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard, Aase Marie Hou, Kaj Aage Lorenzen, Bent Feddersen, Ole Meinicke Stilling, Per Kjærbye (Faglig 

sekretær 

 
Afbud: 

Jeppe Jönsson, Jozsef Fodor 

 
 

Ansatte i IDA: 

Nina Seierup von Ahnen 

 

 

 

15:00 - 1 Godkendelse af dagsorden  

 2 Forslag til ny struktur for certificering  

- 17:00 3 Eventuelt  
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1 1 Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen indstilles til godkendelse. 

 

 Referat: 

Efter udsendelse af dagsordenen var der kommet et ekstra punkt: 

Administrativ forlængelse sagsnr. 2016-015, da anerkendelsen udløb den 21. 

august 2017. Det forventes, at ansøgningen behandles 

på Anerkendelsesudvalgets møde den 19. september 2017. Anerkendelsesudvalget 

godkendte, at ansøgeren forlænges administrativt til den 30. september 2017. 

Med den tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 

 

  

2 2 Forslag til ny struktur for certificering  

På Anerkendelsesudvalgets møde den 13. juni drøftede udvalget Dansk 

Brandteknisk Instituts (DBI) udkast til samarbejdsmodel til kommende 

opbygning af certificeringsordningen. Anerkendelsesudvalget besluttede på 

mødet, at Henrik Mørup og Aase Hou skulle arbejde videre med DBIs forslag 

og med udgangspunkt i det, udarbejde et udkast til Anerkendelsesudvalgets 

forslag til samarbejdsmodel, som kan sendes til Ingeniørforeningen, IDA 

(vedlagt). 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om endeligt forslag fra 

Anerkendelsesudvalget til ny struktur for certificering. 

 

 Referat: 

Henrik Mørup kommenterede kort det udsendte udkast til forslag til ny 

struktur for certificering. Henrik Mørup lagde op til en drøftelse af udkastet og 

forhåbentlig enighed om den videre proces. 

Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen orienterede om, at de begge var blevet 

involveret i TBBSTs videre arbejde med færdiggørelsen af bekendtgørelserne, 

som skal afleveres til høring i EU mandag den 28. august 2017.  

På baggrund af dagens drøftelser besluttede Anerkendelsesudvalget, at Niels-Jørgen 

Aagaard laver et udkast til brev til Ingeniørforeningen, IDA, hvor det skal fremgå, 

hvilke overvejelser IDA bør gøre sig forud for en ansøgning til DANAK, om at blive 

certificeringsorgan samt midlertidig forlængelse af den nuværende 
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anerkendelsesordning. Brevet sendes til høring i Anerkendelsesudvalget inden det 

sendes til IDA - det forventes, at udvalget modtager udkastet i slutningen af uge 35. 

 

  

3 
3 Eventuelt   
 

 Referat: 

Kaj Aage Lorenzen orienterede om, at han har meddelt KL, at han trækker sig 

fra udvalget. Kajs sidste møde bliver den 19. september 2017. 

 

  

 

 

 


