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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde  

 

2.a  Godkendelse af internt referat 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 17. juni blev udsendt 18. juni 2015 med indsigelsesfrist 

til samme dag kl. 14.00. Der blev ikke modtaget indsigelser til 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 17. juni 2015 er udarbejdet med henblik på 

offentliggørelse.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

 

 

3. Meddelelser 

Intet til punktet. 

 

 

4. Økonomi  

 

4.a Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 

Anerkendelsesudvalget gennemgik perioderegnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. 

juni 2015, som udviser et overskud for perioden på 290 tkr., hvilket er 45 tkr. lavere end 

budgetteret. Overforbruget skyldes i al væsentlighed mindre indtægter og flere udgifter end 

budgetteret på fornyelser. Kontingentindtægterne er 6 tkr. bedre end de budgetterede 480 tkr. Der 

var modtaget og faktureret vedrørende 2 ansøgninger om anerkendelse i 2015, og der forventes ikke 

at komme flere ansøgninger i indeværende år. Resultat for hele 2015 forventedes som tidligere 

udmeldt at ende på et underskud omkring 100 tkr., hvilket skyldes ændringer i forretningsgangen 

for fornyelser.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte perioderegnskab pr. 30. juni 2015. 

 

4.b Budget 2016 

Anerkendelsesudvalget gennemgik udkast til budget 2016. I drøftelserne med Energistyrelsen om 

en ændring af anerkendelsesordningen har Energistyrelsen udtrykt ønske om en væsentlig 

reduktion af beløbet for en ansøgning om anerkendelse. I budgetudkast 2016 lægges derfor op til at 

gebyret for en ansøgning reduceres fra kr. 50.000 – kr. 25.000. Der budgetteres uændret i forhold til 

2015 med to ansøgninger, og det vil medføre, at indtægten vedrørende ansøgninger halveres i 2016 

sammenlignet med 2015. For at opveje indtægtstabet – og set i lyset af et par år med underskud - 

foreslås kontingentet hævet fra kr. 6.000 - kr. 8.000. Dette vil betyde en ekstra indtægt på 160 tkr. 

Kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2015 p.t. ligger på 486 tkr. og i 2016 budgetteres på 

kontingentdelen fortsat svarende til 80 medlemmer. Der budgetteres med 11 fornyelser i 2016 og 

deraf 30 tkr. mindre i indtægter. Grundet ændringer i forretningsgangen vedrørende fornyelser fra 

og med 2015 skal der udtages én ansøgning om fornyelse om året til udvidet vurdering, hvilket 
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medfører ekstra udgifter. Der budgetteres med 90 tkr. til fornyelser.  Endelig budgetteres med en 

mindre pristalsregulering af betalingen til IDA for administration af ordningen. Samlet set for 2016 

budgetteres med et overskud på 81 tkr. Kontingentstigningen vil medføre, at der med udgangen af 

2016 forventes en formue på 575 tkr. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik udkast til budget 2016 og besluttede at hæve det årlige kontingent fra kr. 

6.000 til kr. 8.000 med begrundelsen, at anerkendelsesordningen de seneste år har realiseret et underskud. 

Der informeres herom på hjemmesiden og i forbindelse med udsendelse af den årlige kontingentopkrævning. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at reducere beløbet for ansøgning af anerkendelse fra kr. 50.000 til kr. 

25.000 med virkning fra 1. januar 2016.  Nye ansøgere i 2015 orienteres om prisændringen pr. 1. januar 

2016. Der orienteres om ændringen på hjemmesiden. 

. 

Anerkendelsesudvalget godkendte således budget for 2016, som det forelå. Budgettet indstilles herefter til 

godkendelse i IDA.  

 

Når budget 2016 er godkendt af IDA, informeres om ændringerne, jf. ovenstående. 

 

 

5. Sager til behandling 

 

5.a Energistyrelsen – undersøgelse 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 forenkling af anerkendelses-

ordningen 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 

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. Til dette møde havde Anerkendelsesudvalget udarbejdet notatet: Justering af 

anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 2015, dateret 19. 

juni 2015. Efter mødet 22. juni 2015 med Energistyrelsen blev der udarbejdet en endelig udgave af 

notatet, dateret 3. juli 2015. Begge notater er tilgået ordningens interessenter.  

 

Henrik Mørup og Niels-Jørgen Aagaard henviste til det endelige notat til Energistyrelsen, hvoraf 

der fremgår en række forslag fra Anerkendelsesudvalget til ændring af ordningen. Det var tydeligt, 

at Energistyrelsen fandt beløbet for ansøgning om anerkendelse kr. 50.000 for højt, hvorfor der også 

allerede i budget 2016 gennemføres en reduktion heraf til kr. 25.000.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Revision af bygningsreglement 2015 - BR15 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at man i drøftelserne med Energistyrelsen var kommet ind 

på Anerkendelsesudvalgets ønsker til ændring af BR15.  Notat herom ”Forslag fra Anerkendelses-

udvalget for statikere til revision af Bygningsreglementet 2015, §1.3.3 om anerkendte statikere, af 22. 

juni 2015” blev efterfølgende fremsendt til Energistyrelsen. 
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Anerkendelsesudvalget besluttede at gennemgå notatet på mødet 6. oktober 2015.  

 

5.b  Revision af Håndbog  

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

med den nuværende udgave samt anbefalingerne fra evalueringen af anerkendelsesordning for 

statikere.  Anerkendelsesudvalget har nedsat et underudvalg bestående af 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.  

 

Af dagsordenen fremgik, at det fortsatte arbejde med revidering af Håndbog Del I må afvente 

kommende drøftelser om ordningens fremtid med Energistyrelsen og ordningens interessenter. 

Endvidere, at udkast til revidering af Håndbog Del II afventer arbejdsgruppens oplæg, der er blevet 

forsinket grundet sommerferie.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at udkast til implementering af forslag til Energistyrelsen i Håndbogen Del 

I og udkast til revidering af Håndbog Del II behandles på Anerkendelsesudvalgets møde 6. oktober 2015. 

Materialet eftersendes til mødet senest 29. september 2015. 

 

Anerkendelsesudvalget overvejer 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. 

 

IDAs behandling af Håndbogens Del I og Del II i Hovedbestyrelsen v/Forretningsudvalget forventes at ske i 

januar/februar 2016.  

 

Ikke alle forslag til Energistyrelsen kan umiddelbart indarbejdes i Håndbogen Del I. Disse forslag behandles 

som særskilte dagsordenspunkter på mødet 6. oktober 2015. 

 
5.c Revision af SBi-anvisning 223  

Anerkendelsesudvalget har efter ansøgning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) bevilget kr. 

30.000 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.  

 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om status på arbejdet med SBi-anvisning 223. Manuskriptet er 

færdigt og sendt til Energistyrelsen som finansieringspart. Endelig godkendelse af SBi-anvisningen 

afventer møde med Energistyrelsen. Mødet blev desværre forsinket på grund af regeringsskiftet. 

Den nye SBi-anvisning udsendes ikke, før det står klart, hvorledes BR15 kommer til at se ud. Når 

BR15 er færdig, vil den revidererede SBi-anvisning hurtigt kunne offentliggøres.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5.d Pixi-folder  

Anerkendelsesudvalget har besluttet at udarbejde en pixi-folder, der i populær form beskriver, 

hvad der kræves af de projekter, der indsendes med henblik på at opnå anerkendelse. En 

arbejdsgruppe bestående af Niels-Jørgen Aagaard og Per Kjærbye blev nedsat med henblik på 

udarbejdelse af oplæg og forslag til proces.  

 

Anerkendelsesudvalget har tidligere formuleret ønsket om formidling af ordningen i en folder som 

følger: 1) Revision af bilag 2A til Håndbogen, Vejledning til ansøgere om statikeranerkendelse, inkl. 
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4-5 projekteksempler beskrevet i fast skemaform, 2) Journalistisk udarbejdelse af pjece på fx 4 stk. 

A5 sider (foldet A4-ark trykt på begge sider) på basis af ovenstående o.a. oplysninger i Håndbogen 

og ordningens hjemmeside. 3) Pjecen lægges på ordningens hjemmeside og 4) Pjecen formidles i e-

mails til medlemmer af IDA, IDAByg + FRI. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik ”dummy” af pixi-folderen, jf. Anerkendelsesudvalgets 

beslutning på mødet 28. april 2015.   

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at Per Kjærbye udsender pixi-folderen i word-format med henblik på 

Anerkendelsesudvalgets tekstmæssige forbedringsforslag. Herefter indhenter udvalgssekretær nyt tilbud på 

pixi-folderen, så den layoutmæssigt opfylder IDAs professionelle standard og krav til udgivelser. På baggrund 

af ordningens økonomiske situation besluttede Anerkendelsesudvalget at ansøge IDA om tilskud til 

udarbejdelse af pixi-folderen.  Udvalgssekretær laver udkast til ansøgning til IDA, som godkendes af 

formanden inden afsendelse.  

 

 

6. Nye projekter til beslutning 

 

 6.a Sagsnr. 2015-001 

 Projektet kommer til behandling i Anerkendelsesudvalget på mødet 6. oktober 2015. 

Anerkendelsesudvalget tog punktet til efterretning. 

 

 6.b Sagsnr. 2015-003 

 Projektet kommer til behandling i Anerkendelsesudvalget på mødet 6. oktober 2015. 

Anerkendelsesudvalget tog punktet til efterretning. 

  

 

7. Fornyelser 

 

7.a Sagsnr. 2015-002 

  Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.b Sagsnr. 2014-014 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.c Sagsnr. 2014-015 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.d Sagsnr. 2014-017 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt med en bemærkning om, at det af fremtidige  

  statikererklæringer klart skal fremgå, hvorvidt der har været uenigheder i kontrollen, ligesom  

  konsekvenserne af det under kontrollen afdækkede skal fremgå.  

 

7.e Sagsnr. 2015-005 

 Anerkendelsesudvalget gennemgik ansøgningen og besluttede at bede ansøger om at fremsende 

 dokumentation for uafhængig projektkontrol for projekt 1, 2, 3 og 5 – efter gældende regler for 

 udarbejdelse af statikererklæringer for CC2 projekter, jævnfør BR 10, Bilag 4. Bilaget henviser til   

 SBi 223. Af SBi-anvisning 223 kapitel 5.2.1 tabel 8 fremgår det, at der for CC2 projekter udover 

 egenkontrol også skal udføres uafhængig kontrol. 
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8. Mødeplan  

Tirsdag 6. oktober, kl. 10.00-17.00.  

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

 

 

9. Eventuelt 

Næstformand Niels-Jørgen Aagaard forlod mødet under dette punkt.  

 

Formand Henrik Mørup henviste til Niels-Jørgen Aagaards store arbejdsindsats i forbindelse med 

drøftelserne med og udarbejdelsen af skrivelserne til Energistyrelsen om en ændring af 

anerkendelsesordningen, samt arbejdet med revidering af Håndbogen. Henrik Mørup foreslog, at 

Niels-Jørgen Aagaard fik tildelt et engangshonorar for indsatsen. 

 

Anerkendelsesudvalget kunne tilslutte sig forslaget og besluttede at udbetale et engangshonorar på kr. 25.000 til 

Niels-Jørgen Aagaard.  

 


