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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter:  

 5.a.1 Pilotprojekt for afprøvning af kommende regler for anerkendte statikeres virke. 

Sagsnr. 2015-015. 

 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde  

 

2.a  Godkendelse af internt referat 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 27. august blev udsendt 31. august med indsigelsesfrist 

til 7. september 2015. En mindre indsigelse blev modtaget og indarbejdet i referatet. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.  

 

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 27. august 2015 er udarbejdet med henblik på 

offentliggørelse.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.  

 

 

3. Meddelelser 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

4. Økonomi  

 

4.a Budget 2016 

Anerkendelsesudvalget godkendte udkast til budget 2016 på mødet 27. august 2015. Budgettet 

behandles på møde i IDAs Forretningsudvalg i oktober/november 2015 med henblik på 

godkendelse.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Sager til behandling 

 

5.a  Revision af Håndbog  

Anerkendelsesudvalget har besluttet at udsende en revideret håndbog på baggrund af erfaringer 

med den nuværende udgave, anbefalingerne fra den eksterne evaluering af anerkendelsesordning 

for statikere samt drøftelse af ændringer af ordningen med Energistyrelsen jvf., dagsordenens pkt. 

5b.  Anerkendelsesudvalget har nedsat et underudvalg bestående Niels-Jørgen Aagaard (formand), 

Bent Feddersen og Jesper Frøbert (formand for Foreningen af Anerkendte Statikere) med henblik på 

en gennemgang af Del II: Håndbogen for statikere med procedure for anerkendte statikeres virke 

med tilhørende bilag.  

 

Til mødet forelå: Udkast til Håndbog Del I, inkl. bilag, og Håndbog Del II, inkl. bilag til 

Anerkendelsesudvalgets gennemgang. Anerkendelsesudvalget skulle samtidig overveje en 

orientering af ordningens interessenter om ændringerne i Håndbogens Del I og Del II med 

mulighed for kommentarer, da der er tale om væsentlige ændringer. 
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Anerkendelsesudvalget gennemgik Udkast til Håndbog Del II, inkl. bilag. Der var enighed om, at hovedgrebet 

med at indarbejde de tidligere bilag direkte i håndbogen fungerer godt. Til næste møde udarbejdes eksempler 

til bilag og det vurderes, om der er behov for yderligere bilag (3. parts kontrollant). 

 

Niels-Jørgen Aagaard sørger for at indarbejde ændringerne, der blev besluttet på mødet. 

 

Sekretariatet skal sørge for, at de dokumentegenskaber (som fremgår øverst i højre side af bilagene 

(paradigmer)) ikke fremgår af de word versioner, der ligger på IDA.dk. Alt andet materiale skal oploades som 

PDF-filer. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik Udkast til Håndbog Del I, inkl. bilag for at få de sidste tilpasninger med. 

Niels-Jørgen Aagaard sørger for at indarbejde ændringerne, der blev besluttet på mødet. 

 

Dokumentegenskaber med hvem der har udarbejdet dokumentet m.m. skal kun fremgå på forsiden af 

håndbogen og ikke på bilagene, som det er tilfældet i udkastet. 

 

På mødet blev der, under gennemgangen af side 70, spurgt til 2015 beløbet for betaling til IDA. Det kan 

oplyses, at beløbet for 2015 er på 240.000,- kr.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede derudover, at følgende punkter skal evalueres i 2016: 

 

Procedure 4.8 (s. 66) var til behandling for første gang – det afstedkom en del debat. Konklusionen blev, at 

proceduren fastholdes på nuværende tidspunkt med den foreslåede tekst. Dog med én enkelt tilpasning, nemlig 

teksten vedr. bilag 4 E. Teksten tilpasses, så der blot henvises til bilaget. Teksten i bilaget bibeholdes. 

Proceduren evalueres i 2016.  

 

Bilag 2D: Teksten bliver stående i denne omgang, men kommer med under revisionen i 2016. Her vil man 

forsøge, at samle det i et skema, for at gøre det mere overskueligt. Jesper Gath bliver tovholder. 

 

Bilag 2E: Det blev besluttet at fastholde skemaet i sin nuværende form, og så tage det med under revisionen i 

2016. Bent Feddersen udarbejder et udkast til ændring af skemaet til næste møde, den 2. december. 
 

5.a.1 Pilotprojekt for afprøvning af kommende regler for anerkendte statikeres virke 

Anerkendelsesudvalget modtog 5. oktober 2015 en henvendelse fra formanden for 

Foreningen af Anerkendte Statikere, Jesper Frøbert med forslag til afprøvning af kommende 

regler for anerkendte statikeres virke.  

 

Anerkendelsesudvalget drøftede henvendelsen og besluttede, at det ikke er muligt for udvalget at gå ind 

i sagen. Det må Jesper Frøbert selv afklare med bygningsmyndigheden. 

 

 

5.b Energistyrelsen – forslag til ændringer af ordningen for anerkendelse af statikere  

Den tidligere regering havde i vækstpakke 2014 aftalt, at der skulle igangsættes en undersøgelse af 

muligheden for forenkling af anerkendelsesordningen for statikere. Arbejdet resulterede i et udspil 

med konkrete vækstinitiativer for 2015, hvor der var lagt op til en såkaldt forenkling af 

anerkendelsesordningen for statikere, så man forenkler krav for opnåelse af anerkendelse og 

forenkling af fornyelse af anerkendelse, dog uden at sikkerheden i byggeriet nedsættes. 

 

I forbindelse med undersøgelsen af ordningen har der været afholdt en række møder med 

Energistyrelsen, hvori formand Henrik Mørup og næstformand Niels-Jørgen Aagaard har deltaget 
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som Anerkendelsesudvalgets repræsentanter. Seneste møde blev afholdt 22. juni 2015, hvor også 

Bent Feddersen deltog sammen med Jesper Frøbert fra Foreningen af Anerkendte Statikere, da 

begge sidder i arbejdsgruppen, som arbejder med revidering af anerkendelsesordningens Håndbog 

del II. Møderne er indtil videre resulteret i Anerkendelsesudvalgets notat til Energistyrelsen 

Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, 

dateret 3. juli 2015. Notatet indeholder en række forslag til ændringer af ordningen, som ikke 

umiddelbart kan indarbejdes i Håndbogens Del I. Disse forslag behandlede Anerkendelsesudvalget 

således særskilt nedenfor. 

  

Formanden oplyste, at byggelovgivningsområdet er overgået til Transport- og Byggestyrelsen. 

Formanden har rykket ministeriet for et svar den 28. september, men har endnu ikke fået en tilbagemelding. 

 
 

5.b.1.  Ansøgning om anerkendelse  

Af notatet til Energistyrelsen Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, dateret 3. juli 2015 fremgår følgende: 

 

Ønske - Ansøgningsprocedurer og krav til ansøgningsmaterialet forenkles. 

Forslag til justeringer  

– Der gennemføres en oplysningsindsats overfor potentielle kandidater mhp. at tydeliggøre 

ordningens virkemåde, og de krav der stilles til ansøgning mm.   

– Procedure for ansøgning om anerkendelse digitaliseres og effektiviseres via 

anerkendelsesordningens hjemmeside  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at bede sekretariatet om et forslag til løsning af ”pind 2” inkl. 

økonomi for den foreslåede løsning.  

 

5.b.2.  Graduering af anerkendte statikere  

Af notatet til Energistyrelsen Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, dateret 3. juli 2015 fremgår følgende: 

 

Ønske - Anerkendelsesudvalget skal i fremtiden kunne graduere anerkendelsesniveauet for 

den enkelte statiker, fx anerkendelse uden mulighed for at udføre tredje-partskontrol. 

Forslag til justeringer  

– Modeller for graduering af kriterierne for den enkelte statiker analyseres nærmere. 

Analysen skal omfatte vurdering af konsekvenser af en sådan graduering, og ses i lyset af 

udvidelse af krav om anerkendt statiker og deres virke på konstruktioner i CC2 og CC3.  

 

Notat ”Graduering af anerkendte statikere” af 28. september 2015 udarbejdet af Niels-Jørgen 

Aagaard og Bent Feddersen forelå til mødet.  

 

Punktet udsættes til næste møde. 

 
5.b.3 Fornyelse af anerkendelse  

Af notatet til Energistyrelsen Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, dateret 3. juli 2015 fremgår følgende: 

 

Ønske - Fornyelsen af anerkendelsen forenkles ved, at statikeren alene skal dokumentere 

aktivitet som anerkendt statiker og ikke som i dag ved en egentlig prøve. 

Forslag til justeringer 

– Procedure for ansøgning om fornyelse digitaliseres og effektiviseres via anerkendelses-

ordningens hjemmeside.  
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Anerkendelsesudvalget afventer en tilbagemelding fra sekretariatet vedr. løsningsforslag til 

digitalisering og effektivisering af ansøgningsprocessen, jf. punkt 5.b.1. 

  
5.b.4.  Samme anerkendte statiker  

Af notatet til Energistyrelsen Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, dateret 3. juli 2015 fremgår følgende: 

 

Ønske - Projekter med mere end én bygningsdel, hvor konsekvenser af svigt kan være særligt 

alvorlige (CC3+), skal have samme anerkendte statiker på hele projektet.  

Forslag til justeringer  

– Det præciseres i Bygningsreglementet, at den anerkendte statiker fra den projekterende 

organisation fremover altid skal udforme en statikererklæring for bygværket i sin helhed, og 

at en statikererklæring fra en tredjepartskontrollant af de dele, der henregnes til ekstra høj 

konsekvensklasse, ligger derudover.  

 

Notat af 22. juni 2015 med ændringsforslag til BR15 § 1.3.3 for implementering af dette 

forslag er sendt til Energistyrelsen jf. dagsordenens pkt. 5c. 
 

Anerkendelsesudvalget afventer en tilbagemelding fra styrelsen, da det pt er ude af udvalgets hænder 

at gøre yderligere.  
 

5.b.5  Attraktivt at være anerkendt statiker  

Af notatet til Energistyrelsen Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, dateret 3. juli 2015 fremgår følgende: 

 

Ønske - Det gøres mere attraktivt at virke som anerkendt statiker. 
 

Forslag til justeringer  

– Der overvejes alternative finansieringsmodeller for anerkendelsesordningen.  

– Der gennemføres en kampagne for at informere om ordningens indretning og gøre det 

mere attraktivt at søge om anerkendelse. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at afvente tilbagemeldingen fra regeringen, før der bliver udarbejdet 

et notat om alternative finansieringer. Vedr. ”pind 2” så afventer man pixibogen. 

 

 

 

5.c Revision af bygningsreglement 2015 - BR15 

I drøftelserne med Energistyrelsen om ordningens fremtid blev Anerkendelsesudvalgets ønsker til 

ændring af BR15 kort berørt.  Notat herom ”Forslag fra Anerkendelsesudvalget for statikere til 

revision af Bygningsreglementet 2015, § 1.3.3 om anerkendte statikere, af 22. juni 2015” var 

efterfølgende fremsendt til Energistyrelsen. 

 

Niels-Jørgen Aagaard oplyste, at han endnu ikke har fået en tilbagemelding fra styrelsen.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at afvente,  indtil der var nyt fra styrelsen. Formand og næstformand fik 

opbakning fra udvalget til at gå videre med sagen, inden for rimelighedens grænser, når der var nyt fra 

styrelsen. Hvis styrelsen vender tilbage med negativt svar, skal en række af de påtænkte ændringer i 

håndbogen spoles tilbage.  
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5.d Revision af SBi-anvisning 223  

Anerkendelsesudvalget har efter ansøgning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) bevilget et 

beløb til revision af SBi-anvisning 223 om dokumentation af bærende konstruktioner fra marts 2009. 

Udkast til 2.udgave af SBi-anvisning 223 blev sendt i høring 1. februar 2015. Anerkendelsesudvalget 

fik på mødet 28. april 2015 – som medfinansierende part - mulighed for at komme med sine 

overordnede kommentarer til en arbejdsudgave af SBi-ansvisningen. Endelig godkendelse afventer 

nu Energistyrelsen, hvorefter anvisningen er klar til udsendelse, når indholdet af BR15 er endeligt 

afklaret.  

 

Niels-Jørgen Aagaard henviste til, at han endnu ikke har fået en tilbagemelding fra styrelsen 

vedrørende BR15 og derfor ikke har nyt at tilføje. 

 

Anerkendelsesudvalget tog Niels-Jørgen Aagaards tilbagemelding til efterretning og afventer, men udtrykte 

også ønske om, at anvisningen snarest muligt kan udgives til gavn for de anerkendte statikeres arbejde. 

 

6. Nye projekter til beslutning 

 

 6.a Sagsnr. 2015-001 

 Anerkendelsesudvalget fik forelagt projektet og besluttede at tildele ansøgeren anerkendelse som statiker 

 for en periode på 5 år.  

 

 6.b Sagsnr. 2015-003 

 Anerkendelsesudvalget besluttede ikke at tildele ansøgeren anerkendelse som statiker ud fra en 

 helhedsvurdering. 

 

7. Fornyelser 

 

7.a Sagsnr. 2015-005 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt virke og forudsætning for 

 fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens Håndbog, procedure 5: Anerkendte statikeres virke.  

Det præciseres overfor ansøgeren, at anerkendelsesudvalget forudsætter, at han fremover virker enten som 

projekterende eller som kontrollant, og at han sikrer, at når han virker som projekterende udover 

egenkontrol, sørger for, at projekterne kontrolleres af en uafhængig kvalificeret kontrollant. 

 

7.b Sagsnr. 2015-007 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.c Sagsnr. 2015-009 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.d Sagsnr. 2015-015 

 Den pågældende ansøger om fornyelse var udtaget til udvidet vurdering i 2015. 

  

 Anerkendelsesudvalget besluttede at nedsætte følgende bedømmelsesudvalg; 

Frode Vedsøe – ekstern projektgransker  

Jeppe Jönsson – formand (habil) 

Aase Hou – medlem (habil) 

 

Anerkendelsesudvalget fastlagde følgende honorarer:  

Ekstern projektgransker – kr. 25.000 

Formand – kr. 12.000 
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Medlem - kr. 12.000 

 

Anerkendelsesudvalget udtog et projekt til udvidet vurdering.  

 

8. Mødeplan  

Onsdag 2. december, kl. 12.00/14.00-17.30 med efterfølgende julemiddag.  

 

Mødeplan for 1. halvår 2016: 

 Tirsdag den 8. marts kl. 12.00.  

 Torsdag den 2. juni kl. 12.00. 

 

9. Eventuelt  

 Ingen bemærkninger til punktet. 

          


