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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 6. oktober blev udsendt 14. oktober med indsigelsesfrist 

til 21. oktober 2015.  Der blev modtaget nogle indsigelser, som efterfølgende er indarbejdet i 

referatet, men dog ikke markeret heri. Der blev ikke modtaget indsigelser til referatets 

konklusioner. 

 

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 6. oktober 2015 er udarbejdet med henblik på 

offentliggørelse.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

 

 

3. Meddelelser 

I perioden siden seneste møde har Anerkendelsesudvalget behandlet to høringer.  

 

1) Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement (BR15) 

bilag 3 samt Anerkendelsesudvalgets svar  

 

2) Høring over ændring af byggeloven samt Anerkendelsesudvalgets svar. 

 

Anerkendelsesudvalget tog punktet til efterretning.  

 

4. Økonomi  

 

4.a.  Perioderegnskab 1. januar – 31. oktober 2015 

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. oktober 2015 viser et overskud for perioden på 

24 tkr., hvilket er 85 tkr. lavere end budgetteret.  Kontingentindtægterne er fortsat 6 tkr. bedre end 

de budgetterede 480 tkr. Driftsaktiviteterne følger budgettet.  

 

Ansøgninger – indtægter ingen ændringer i forhold til seneste rapportering. Der forventes også to 

ansøgninger i 2016. Udgifter for januar-oktober udgør 126 tkr., hvilket er 46 tkr. mere end 

periodens budget.  

 

Fornyelser – realiseret indtægt 80 tkr. for perioden. Der forventes faktureret yderligere 4-5 

fornyelser inden årets udgang, hvilket medfører at der forventes realiseret 10-20 tkr. færre 

indtægter fra fornyelser end budget for hele 2015. Udgifter til fornyelser realiseres med 91 tkr. i 

perioden mod budget 54 tkr. Budget til udgift til fornyelser for året som helhed udgør 65 tkr. - der 

var i dette beløb ikke taget højde for ekstraudgift til én årlig granskning.  

 

Udgiften til den fornyelse, der blev udtaget til granskning ultimo 2014 er først udgiftsført og betalt 

her i 2015. Den igangværende granskning afsluttes først i 2016. Med udgangen af 2015 - i 
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forbindelse med årsregnskabsudarbejdelse - vil der blive afsat midler i 2015-regnskabet til dækning 

af det arbejde vedrørende granskningen, der har været udført, men som endnu ikke er betalt.  

I forecastet for året som helhed, er der taget højde for dette. Der er for 2015 budgetteret med et 

overskud på 30 tkr.   

 

Med udgangspunkt i forventet merforbrug vedrørende udgifter til ansøgninger på ca. 25 tkr., samt 

forventet nettoudgift til fornyelser på ca.10 tkr., hvor der var budgetteret med nettoindtægt på 75 

tkr.), forecastes et underskud for året 2015 som helhed på ca. 95 tkr. I forecastet indgår også, at 

kontingentindtægter realiseres med 6 tkr. mere end budgetteret, samt at udgifter til andre 

aktiviteter realiseres med 30 tkr. mod budgetteret.  

 

Efter en kort gennemgang godkendte Anerkendelsesudvalget perioderegnskabet 1. januar – 31. oktober 2015. 

 
4.a Budget 2016 

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

indstillet til behandling på møde i IDAs Forretningsudvalg i 11. november 2015, hvor det blev 

godkendt.  

 

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 Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. 

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.  

 

IDAs Forretningsudvalg behandlede Håndbog Del I med udkast til bilag og Håndbog Del II med 

udkast til bilag på mødet 11. november 2015. Forretningsudvalget godkendte udkast til revideret 

håndbog med en bemærkning om, at der skal følges op på betydningen af procedure 1.1 

vedrørende den ledelsesmæssige forankring af anerkendelsesordningen i IDAs Forretningsudvalg. 

Forretningsudvalget ønsker oplyst, om det er tilstrækkeligt, at lederen af ordningen er ”fra IDA” og 

ikke nødvendigvis ”fra Forretningsudvalget”.   

 

Til Anerkendelsesudvalgets møde forelå: 1) Håndbog Del I, som den tilgik IDAs FU, 2) Bilag til 

Håndbog Del II i revideret udgave, 3) Håndbog Del II, som den tilgik IDAs FU, 4) Bilag til Håndbog 

Del II i revideret udgave samt 5) Forslag til revision af vurderingsskema for ansøgningsprojekter 

A1.  

 

Anerkendelsesudvalget drøftede – jævnfør IDAs Forretningsudvalgs ønske – formuleringen i 

procedure 1.1. vedrørende den ledelsesmæssige forankring af anerkendelsesordningen i IDAs 

Forretningsudvalg. Forretningsudvalget ønskede oplyst, om det er tilstrækkeligt, at lederen af 

ordningen er ”fra IDA” og ikke nødvendigvis ”fra Forretningsudvalget”. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at der kan stå, at det ledelsesmæssigt forankres i IDAs ledelse, men at der 

på hjemmesiden vil skulle stå et konkret navn, fx Områdedirektør Maria Juel Kähler. 

 



 

Anerkendelsesudvalget – referat fra møde 2. december 2015  4 
 

 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik Håndbog for anerkendelsesordningen for statikere og havde smårettelser, 

som vil blive tilpasset af Niels-Jørgen Aagaard. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik Bilag til Håndbog Del 1 og havde, udover sproglige tilpasninger følgende 

bemærkninger: 

- Niels-Jørgen Aagaard dobbelttjekker, om det er korrekt, at den faglige sekretær skal benytte 

erklæringen for eksterne sagsbehandlere eller om der skal udarbejdes en særligt til den faglige 

sekretær 

- Betegnelserne middel, høj m.m. tilføjes alle steder CC2, CC3 og CC3+ 

- Bilag 2D – Jesper Gath har udarbejdet et forslag, som sendes til Niels-Jørgen Aagaard, som 

indarbejder det i bilaget. Udvalget får lejlighed til at se det på næste møde 

- Bilag 4D Jesper Gath forsøger også at sætte det i skema til næste møde 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik Bilag til Håndbog Del II og bemærkningerne vil blive indarbejdet i bilaget.  
 

5.b Trafik- og Byggestyrelsen– 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 Trafik- 

og Byggestyrelsen, 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. Møderne er indtil videre resulteret i Anerkendelsesudvalgets notat til Trafik- og 

Byggestyrelsen Justering af anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i 

Danmark (IDA) 2015, dateret 3. juli 2015. Notatet indeholder en række forslag til ændringer af 

ordningen.   

 

Formanden henviste til udsendte link til pressemeddelelse fra Transport- og Bygningsministeriet 

om regeringens vækstplan ”Regeringen gør det lettere at bygge i Danmark”. Af vækstudspillet 

fremgår, at anerkendelsesordningen skal moderniseres ved en ændring af ordningen til en 

certificeringsordningen. Initiativet implementeres gennem en ændring af bygningsreglementet. 

Endvidere henviste formanden  til udsendt artikel i Ingeniøren.  

 

Henrik Mørup orienterede om hans snak med Charlotte Michelsen, Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. 

Energistyrelsen), som nu arbejder videre med ændring af ordningen. Meget tyder lige nu på, at den 

nuværende ordning nedlægges og erstattes af en certificeringsordning.  

 

Anerkendelsesudvalget drøftede situationen og besluttede, at man naturligvis gerne stiller sig til rådighed i 

forbindelse med det kommende arbejde, og at man kan være behjælpelig i forhold til personcertificeringer. Der 

var også stemning for, at Anerkendelsesudvalget skal tilbyde at hjælpe med at certificere virksomheder til at 

kunne varetage den nye ordning. 

 

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: 
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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 på mødet 6. oktober 2015 at bede sekretariatet om et 

forslag til løsning af ”pind 2” inkl. økonomi for den foreslåede løsning. 

 

Sekretariatet foreslog, at der sigtes mod en løsning med webformularer tilsvarende 

løsningen, som IDAs og Berg-Nielsens Studie- og Støttefond anvender, om end IT-

udviklingsprogrammet bag kan blive et andet. Udviklingsafdelingen har fået tilsendt: Bilag 

2B. Skema for ansøgning om tildeling af statikeranerkendelse, Bilag 4B. Skema for ansøgning 

om fornyelse af anerkendelse, Bilag 4C. Skema for projekter ved ansøgning om fornyelse af 

anerkendelse samt Vejledning til projektskema. Udviklingsafdelingen har efterfølgende 

meddelt, at det tilsendte materiale ikke er nok til at vurdere opgavens omfang, herunder 

antal udviklingstimer m.m. Der er behov for en dialog, fx med en arbejdsgruppe, der kender 

de kommende brugere, og som kan spille ind med ønsker til funktionalitet m.v. 

 

Anerkendelsesudvalget drøftede nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan bistå sekretariatet 

og udviklingsafdelingen med at få tilvejebragt et grundlag for vurdering af projektets 

omfang. Der må påregnes deltagelse i møder med udvikler i IDA.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at udpege Henrik Mørup og Ole Meinicke Stilling til 

arbejdsgruppen. De vil nu blive inviteret til en snak med en udvikler fra IDAs IT-afdeling for at få 

kortlagt ønskerne til projektet.  

 

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.  

 

Anerkendelsesudvalget tog en indledende snak, men på grund af tidspres, er det nødvendigt at drøfte 

punktet igen på et senere møde. Niels-Jørgen Aagaard arbejder lidt videre med notatet på baggrund af 

den første snak.  

 
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: 
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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.  

 

Vedrørende digitalisering og effektivisering af procedure for ansøgning om fornyelse se 

venligst dagsordenspunkt. 5.b.1.  

  
Der er ikke noget nyt til punktet, da projektet afventer arbejdsgruppens snak med IDAs IT-afdeling.  

 
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 besluttede på mødet 6. oktober 2015 at afvente en tilbagemelding fra 

styrelsen, da det pt er ude af udvalgets hænder at gøre yderligere  

 

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, så Anerkendelsesudvalget afventer fortsat en tilbagemelding 

fra Energistyrelsen.  
 

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 på mødet 6. oktober 2015 at afvente tilbagemeldingen fra 

regeringen, før der bliver udarbejdet et notat om alternative finansieringer. Vedr. ”pind 2” 

besluttede Anerkendelsesudvalget at afvente pixibogen. 

 

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, så Anerkendelsesudvalget afventer fortsat en tilbagemelding 

før der udarbejdes et notat. 

Vedr. ”pind 2” – opgaven ligger pt hos grafikeren og der afventes en tilbagemelding derfra. 

 

5.c Revision af bygningsreglement 2015 - BR15 
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I drøftelserne med Energistyrelsen i 2015 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. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede på mødet 6. oktober 2015 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.  

 

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, så Anerkendelsesudvalget afventer fortsat en tilbagemelding fra 

Trafik- og Byggestyrelsen. 

 

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 Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. Energistyrelsen), hvorefter anvisningen er klar til udsendelse, 

når indholdet af BR15 er endeligt afklaret.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede på mødet 6. oktober 2015 at afvente, men udtrykte også ønske 

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

 

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, så Anerkendelsesudvalget afventer fortsat en tilbagemelding fra 

Trafik- og Byggestyrelsen. Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

5.e  Fornyelse til udvidet vurdering i 2016 

I oktober 2013 besluttede anerkendelsesudvalget - efter indstilling fra administrationen - at 

gennemføre lodtrækning blandt næste års ansøgere om fornyelse med henblik på at finde en 

ansøger til udvidet vurdering i det efterfølgende år. 

 

Anerkendelsesudvalget udtrak 2016-03 til udvidet vurdering i 2016. 

 

6. Nye projekter til beslutning 

 Der forelå ingen nye projekter til beslutning. 

 

Anerkendelsesudvalget tog punktet til efterretning med den bemærkning, at det fremadrettet er vigtigt, at alle 

dokumenter i et nyt projekt foreligger fra start, for at sikre en smidigere sagsbehandling. Hvis det ikke er tilfældet, 

må projektet afvente. 

 

7. Fornyelser 

 

7.a Sagsnr. 2015-015 

  

 Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

7.b Sagsnr. 2015-012 

  

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt med en bemærkning om, at den anerkendte ansøger 
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fremadrettet skal benytte ordningens skemaer. 

 

7.c Sagsnr. 2015-004 

  

Anerkendelsesudvalget gennemgik ansøgningen og besluttede at fortsætte behandlingen heraf på 

førstkommende møde. 

 

Endvidere blev det besluttet at forlænge anerkendelsen administrativt til den 1. april 2016. 

  

7.d Sagsnr. 2015-014 

  

Anerkendelsesudvalget gennemgik ansøgningen og besluttede at bede ansøger om at fremsende 

statikererklæring og kontrolrapport fra projekt nr. 3. Behandlingen fortsættes på førstkommende møde.  

 

7.e Sagsnr. 2015-019 

  

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

7.f Sagsnr. 2015-018 

  

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

7.g Sagsnr. 2015-016 

  

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8. Mødeplan  

Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 12.00-17.00. 

Tirsdag den 24. maj 2016, kl. 12.00-17.00. Der udsendes en opdateret mødeindkaldelse via Outlook (flyttet fra 

2. juni) 

 

På næste møde fastlægges møder for efteråret 2016.  

 

9. Eventuelt  

Nina orienterede om, at hun fra april 2016 overtager betjeningen af udvalget fra Jonna Menne. Indtil 

april vil der være en glidende overlevering. 

          


