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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 28. april blev udsendt 5. maj med indsigelsesfrist til 12. 

maj 2015.  Indsigelser til referatet blev modtaget. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med de markerede indsigelser. 

 

2.b  Godkendelse af offentligt referat 

Ifølge statikeranerkendelseshåndbogens pkt. 1.4.4 skal mødereferater godkendes på 

næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 28. april var udarbejdet med henblik på 

offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

 

3. Økonomi 

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. april 2015 udviser et overskud for perioden på 

464 tkr., hvilket er 30 tkr. lavere end budgetteret. Kontingentindtægterne er 6 tkr. bedre end de 

budgetterede 480 tkr.  

 

Der er modtaget/faktureret vedrørende 2 ansøgninger om anerkendelse i 2015, og der er ikke 

umiddelbart kendskab til, at der skulle kommer flere i år. Der er i budget 2015 budgetteret med 2 

ansøgninger.  

 

For 2015 er budgetteret med et beskedent overskud på 30 tkr. På nuværende tidspunkt vurderes det 

imidlertid – et skøn med usikkerhed, at ordningen i stedet vil realisere et underskud i 

størrelsesordenen 50 – 100 tkr. Baggrunden for dette er, at der ikke budgetmæssigt særligt er taget 

højde for, at det er besluttet, at der årligt (siden 2012) i forbindelse med ansøgning om fornyelse skal 

udtages én af disse til en udvidet vurdering, og i den forbindelse nedsættes et bedømmelsesudvalg 

projektgransker og udvalgsmedlemmer. Dette medfører udgifter i størrelsesordenen 50 tkr. For 2015 

isoleret gælder, at der allerede er bogført ca. 50 tkr. til udvidet vurdering vedrørende en 

fornyelsesansøgning fra efteråret 2014, og hvor indtægten på 10 tkr. blev bogført i 2014. I skrivende 

stund er det endvidere kendt, at der i efteråret 2015 skal behandles en fornyelsesansøgning med 

udvidet vurdering, som vil medføre en ikke-budgetteret nettoudgift i størrelsesordenen 40-50 tkr. 

Anerkendelsesordningen har indtil videre haft en formue, der har været tilstrækkelig til at dække disse 

udgifter. 

 
Anerkendelsesudvalget godkendte perioderegnskabet pr. 30. april 2015. 

 

4. Energistyrelsen – undersøgelse af ordningen for anerkendelse af statikere 

Regeringen har i vækstpakke 2014 aftalt, at der skulle igangsættes en undersøgelse af muligheden for 

forenkling af autorisationsordningen for statikere. Formålet med undersøgelsen var 1) at undersøge 

mulighederne for forenkling af autorisationsordningen for statikere, herunder særligt 2) at undersøge 

mulighederne for at lempe adgangskravene og andre barrierer til statikere for at opnå autorisation. 

Målet med en forenkling af ordningen er at få flere anerkendte statikere og dermed øge konkurrencen 

mellem de anerkendte statikere og hermed opnå lavere priser på ydelser fra anerkendte statikere. Dette 

arbejde er nu resulteret i et udspil fra regeringen med konkrete vækstinitiativer for 2015, hvor der er 
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lagt op til en 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. 

 

Der har i undersøgelsesperioden 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 5. maj 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. Mødet gav bl.a. anledning til udarbejdelse 

af en skrivelse til anerkendelsesordningens interessenter. Indtil videre er der kun modtaget 

tilbagemelding fra Dansk Byggeri, men flere er forhåbentlig på vej.  

 

Næste møde i Energistyrelsen afholdes 22. juni 2015 og til dette møde skal der fra Anerkendelses-

udvalget foreligge et notat med skitse til mulige justeringer på kort sigt og konsekvenserne heraf, samt 

ordningens udgifter og indtægter. Indtrykket fra mødet 5. maj 2015 var, at Energistyrelsen ville være 

positiv overfor i det videre arbejde at tage hensyn til Anerkendelsesudvalgets ønsker.  

 

Anerkendelsesudvalget drøftede kort situationen og det til mødet foreliggende materiale: 1) Internt 

notat fra mødet i Energistyrelsen 5. maj 2015, 2) Anerkendelsesudvalgets brev til ordningens 

interessenter af 13. maj 2015 og 3) Regeringens vækstinitiativer 2015: Mere effektivt byggeri og billigere 

forsyning. Nedenstående opmærksomhedspunkt blev noteret under drøftelsen. 

 

Anerkendelsesordningen er etableret inden for rammerne af Bygningsreglementets Bilag 3 og er reelt 

et uafhængigt brancheorgan med følgende hovedinteressenter Energistyrelsen, Foreningen af 

Rådgivende Ingeniører FRI, Kommunernes Landsforening KL, Dansk Byggeri, der hver især udpeger 

medlemmer til Anerkendelsesudvalget. Herudover udpeger Foreningen af Anerkendte Statikere også 

et medlem til Anerkendelsesudvalget.  

 

Energistyrelsen har udtrykt ønske om ændringer i ordningen, jf. regeringens vækstinitiativer, og i den 

forbindelse bedt Anerkendelsesudvalget komme med forslag hertil. Det er imidlertid ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at de øvrige interessenter vil være enige i disse ændringsforslag og 

behovet herfor, hvilket man med fordel eventuelt kunne gøre Energistyrelsen opmærksom på. Af 

samme årsag er det vigtigt, at de resterende interessenter melder tilbage på den udsendte skrivelse.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at repræsentanterne i Anerkendelsesudvalget fra Foreningen af Rådgivende 

Ingeniører FRI, Kommunernes Landsforening KL og Foreningen af Anerkendte Statikere følger op på 

interessenthenvendelsen i respektive organisationer med henblik på tilsendelse af tilkendegivelser til 

Anerkendelsesudvalget.  

 

4.a Anerkendelsesordningens udgifter og indtægter 

På mødet den 5. maj 2015 i Energistyrelsen blev det besluttet, at Anerkendelsesudvalget skulle 

udarbejde et notat med beskrivelse af udgifter og indtægter.  

 

Til mødet forelå udkast til notat til Energistyrelsen ”Anerkendelsesordningen for statikere - 

økonomi”. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik notatet, som efterfølgende tilrettes og indarbejdes som bilag i notatet med 

forslag til justeringer af ordningen.  
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 4.b Skitse til mulige justeringer på kort sigt, herunder konsekvenser 

På mødet i Energistyrelsen 5. maj 2015 blev det aftalt, at Anerkendelsesudvalget skulle udforme et 

notat med skitse af mulige justeringer på kort sigt og konsekvenser heraf. Foranlediget heraf 

sendte Anerkendelsesudvalget 13. maj 2015 et brev til anerkendelsesordningens interessenter, 

hvori der blev bedt om tilkendegivelser om situationen generelt og hvorvidt ordningen opfylder 

sit formål på en rimelig måde. Konkret blev brevet sendt til Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

FRI, Kommunernes Landsforening KL, Foreningen af Anerkendte Statikere, Dansk Byggeri og 

Ingeniørforeningen, IDA.  

 

Til mødet forelå udkast til notat til Energistyrelsen ” Justering af anerkendelsesordningen for 

statikere ved Ingeniørforening i Danmark (IDA) 2015”. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik notatet, som efterfølgende tilrettes og udsendes til Anerkendelses-

udvalgets hurtige bemærkninger. Notatet skal fredag 19. juni sendes til alle deltagerne i mødet hos 

Energistyrelsen mandag 22. juni 2015. Endvidere sendes notatet til orientering til ordningens interessenter: 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Kommunernes Landsforening KL, Foreningen af Anerkendte 

Statikere, Dansk Byggeri og Ingeniørforeningen, IDA.  

 

5. Mødeplan  

Torsdag 27. august, kl. 12.00-17.00. 

Tirsdag 6. oktober, kl. 12.00-17.00. 

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

 

6. Eventuelt 

 


