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Referat 

 

  0. Konstituering af Anerkendelsesudvalget 

Bent Feddersen, der er den, som har været medlem af Anerkendelsesudvalget i 

længst tid, bød velkommen til det konstituerende møde i Anerkendelsesud-

valget. 

 

Anerkendelsesudvalgets medlemmer, udpeget af IDAs Hovedbestyrelse for pe-

rioden 1. oktober 2014-30. september 2018, er følgende:   

 

 Energistyrelsen:  

 Niels-Jørgen Aagaard, Forskningschef, Civilingeniør, M.IDA, CB81, Ph.d., 

Statens Byggeforsknings-institut  

 Jeppe Jönsson, Professor, Civilingeniør, M.IDA, CB86, Ph.d., DTU, Institut 

for Byggeri og Anlæg, DTU BYG  

 Aase Hou, Civilingeniør, M.IDA, CB79, Anerkendt statiker, Dines Jørgen-

sen & Co. A/S  

 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører: 

 Jesper Gath, Afdelingsleder, Civilingeniør, M.IDA, CB79, Anerkendt stati-

ker, ALECTIA A/S 

 Bent Feddersen, Chief Advisor, Civilingeniør, M.IDA, CB82, Ph.d., 

Rambøll Danmark A/S  

 

Kommunernes Landsforening: 

 Jozsef Fodor, Civilingeniør, M.IDA, CB77, Gentofte Kommune  

 Kaj Aage Lorenzen, Civilingeniør, M.IDA, CB79, Københavns Kommune, 

(udpeget for perioden 2012-2016)  

 

Dansk Byggeri: 

 Ole Meinicke Stilling, Afdelingschef, Teknikumingeniør M.IDA, TB88, NCC 

Construction A/S, Konstruktionsafdelingen, Søborg  

 

Foreningen af Anerkendte Statikere: 

 Henrik Mørup, Civilingeniør, M.IDA, CB71, Anerkendt statiker, NIRAS A/S  

 

Anerkendelsesudvalget valgte at konstituere sig med Henrik Mørup som formand,  

Niels-Jørgen Aagaard som næstformand og Jozsef Fodor som kasserer for en 2-årig peri-

ode.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, idet dagsordenens pkt. 8.2 under 8: Fornyelser, behandles 

sidst på dagsordenen. 
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  2. Godkendelse af referater fra sidste møde 

 

2.1.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 9. september blev udsendt på 

mail 17. september med indsigelsesfrist til 19. september 2014.  Der blev 

ikke modtaget indsigelser. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet. 

 

2.2.  Godkendelse af offentligt referat 

Ifølge statikerhåndbogens pkt. 1.4.4 skal mødereferater godkendes på 

næstkommende udvalgsmøde og derefter offentliggøres på hjemmesiden. 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 9. september 2014 var udarbej-

det med henblik på offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med følgende ændring i dagsordenens 

pkt. 8.1, 3. afsnit, ”tysk” erstattes med ”et andet fremmedsprog end engelsk”. 

 

3. Faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere 

Som anført i statikerhåndbogens afsnit 1.3.3 udpeger udvalget eksterne sagsbe-

handlere – dvs. faglig sekretær og projektgranskere. Anerkendelsesudvalgets 

formand indgår aftale med de udpegede eksterne sagsbehandlere.  

 

Per Kjærbye meddelte, at han var interesseret i at fortsætte som faglig sekretær, 

og forlod herefter mødelokalet.   

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at tilknytte Per Kjærbye som faglig konsulent. Kon-

sulentaftale udarbejdes og underskrives af parterne.  

 

Per Kjærbye vendte tilbage til mødelokalet. 

 

Anerkendelsesudvalget fandt ikke behov for tilknytning af ny ekstern projekt-

gransker i stedet for Jesper Gath, der er indtrådt i Anerkendelsesudvalget med 

virkning fra 1. oktober 2014.   

 

Frode Vedsø, Rambøll A/S, Gert Chr. Klavsen, COWI A/S og Carsten Munk Plum, ES-

Consult A/S fortsætter som projektgranskere. 

 

4. Meddelelser 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om ny SBi-anvisning 246: Granskning af byg-

geprojekter – Planlægning, gennemførelse og dokumentation af ekstern 

granskning. Anvisningen har været i offentlig høring, men er ikke tilsendt be-

stemte interessenter.  

 

Aase Hou meddelte, at hun pr. 1. november 2014 er ansat hos NIRAS i Allerød.  

 



Anerkendelsesordningen for statikere 

Referat fra møde i Anerkendelsesudvalget 6. oktober 2014   Side 4 

 

 

5. Økonomi 

 

 5.1 Perioderegnskab 1. januar - 30. juni 2013 

Statikeranerkendelsesordningens halvårsregnskab 2014 udviser et resultat 

på 266 tkr., hvilket er 10 tkr. bedre end det budgetterede overskud på 256 

tkr. Kontingentindtægter er uændret fra april-regnskabet, dvs. fortsat 29 

tkr. bedre end budgettet for hele 2014. Driftsaktiviteter følger budgettet.  

 

Der er ikke modtaget nye ansøgninger i første halvår. Ultimo august er 

der faktureret for én ansøgning.  

 

Indtægter fra fornyelser er 10 tkr. bedre end budget for halvåret. Således 

er der siden april-regnskabet faktureret fem fornyelser. Der er endvidere 

udfaktureret for to fornyelser ultimo august, og det forventes, at det sam-

lede indtægtsbudget for fornyelser i 2014 nås.  

 

Anerkendelsesudvalget arbejder i øjeblikket med en revision af anerken-

delsesordningens Håndbog. Såfremt Anerkendelsesudvalget beslutter at 

få foretaget en juridisk gennemgang af den reviderede Håndbog, inden 

den sendes videre til høring og godkendelse, vil der komme yderligere en 

merudgift. Alt efter hvor gennemgribende en sådan gennemgang skal væ-

re, vil udgiften hertil ligge i spændet kr. 25.000 – 35.000, ekskl. moms.  

 

Det må forventes – på baggrund af udviklingen til og med august, at der 

maksimalt modtages to ansøgninger i 2014. Til gengæld forventes budget 

vedrørende fornyelser og driftsaktiviteter overholdt, og da kontingentind-

tægter samtidig forventes at ende på nuværende niveau, er det vurderin-

gen, at merudgifter til evaluering af anerkendelsesordningen og juridisk 

rådgivning vil kunne holdes inden for det samlede budgetterede resultat.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte perioderegnskabet 1. januar – 30. juni 2014. 

 

Anerkendelsesudvalget bad administrationen udarbejde en oversigt over alders-

sammensætning blandt de anerkendte statikere. Oversigten tilsendes Anerkendel-

sesudvalget. 

 

Oversigt over anerkendte statikere fordelt på uddannelsesår udarbejdet af For-

eningen af Anerkendte Statikere tilsendes Anerkendelsesudvalget.  

 

 

5.2  Budget 2015 

Kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2014 p.t. ligger på 504.000 kr.  

Men på baggrund af fire udmeldelser i 2014 budgetteres kontingentind-

tægterne i 2015 til i alt at udgøre 480 tkr. i 2015 svarende til 80 medlem-

mer. Der budgetteres endvidere med en mindre pristalsregulering af beta-

lingen til IDA for administration af ordningen. 

 

Der forventes et færre antal nye ansøgninger og budgetteres således med 

kun to ansøgninger i 2015 i forhold til fire i 2014. Der forventes ligeledes et 
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færre antal fornyelser. Der budgetteres således med et overskud på 30 tkr. 

i 2015. 

 

Dette vil alt andet lige medføre at forventet formue med udgangen af 2015 

vil udgøre 624 tkr., hvilket fortsat er lavere end de samlede budgetterede 

indtægter, 720 tkr., for 2015. 

 

I ”Håndbogen for anerkendelsesordningen for statikere” procedure 6.4 

står anført at ”Såfremt underskud bringer beholdning på lavere niveau end den 

årlige omsætning ledsages regnskabsgodkendelsen af udvalgets beslutning om 

nødvendige og tilstrækkelige tiltag til at sikre en økonomisk robust drift”. Dette 

kan blandt andet betyde forhøjelse af gebyrer og reduktion af honorarer. 

Med udgangspunkt i det budgetterede overskud, og deraf forventede for-

bedring af formuen, anbefaler administrationen, at gebyrer og honorarer 

ikke ændres. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte budget for 2015, som herefter indstilles til god-

kendelse i IDA.  

 
 

6. Sager til behandling 

 

6.1 Revision af Håndbogen 

Anerkendelsesudvalget har besluttet at udsende en revideret Håndbog på 

baggrund af erfaringer med den nuværende udgave samt anbefalingerne 

fra evalueringen af statikerordningen i 2014.  

 

Anerkendelsesudvalget fortsatte sin gennemgang af forslag til ændringer i Hånd-

bogen til og med Procedure 4.8. Gennemgangen fortsætter på mødet 3. december 

2014, hvor der vil være fokus på Procedure 5 med bilag og på punkt 25 i oversig-

ten: Punkter til revision af Håndbogen. 

 

Endvidere vil den nuværende Håndbog og Bilag foreligge opdelt i en Håndbog for 

anerkendelsesordningen og en Håndbog for anerkendte statikeres virke, omfattende 

procedure 5, Bilag 5.a – 5.d.  

 

Der skal læses korrektur på Håndbog og Bilag, bl.a. ved sekretariatet. 

 

Sekretariatet undersøger mulighederne for at understøtte Anerkendelsesudvalgets 

arbejde, fx ved brug af et elektronisk dokumenthåndteringssystem. 

 

Ændringer til Bygningsreglementet  

Niels-Jørgen Aagaard oplyste, at Energistyrelsen senest skal have input til 

den kommende reviderede udgave af Bygningsreglementets Bilag 3 og 4 

primo december 2014. Se venligst oversigt med punkter til revision af 

Håndbogen pkt. 17, 24, 25 og 108.  

 

Den reviderede udgave forventes udsendt i høring med henblik på ikraft-

træden 1. juli 2015 med en overgangsordning på 6 måneder, hvorefter 
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Bygningsreglementet er fuldt implementeret pr. 1. januar 2016.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og skal således på mødet 

3. december 2014 endeligt afklare bemærkninger og kommentarer til Bygningsreg-

lementets Bilag 3 og 4 afledt af revisionen af Håndbogen, så disse kan tilsendes 

Energistyrelsen efter mødet. 

 

6.2  Energistyrelsen – undersøgelse af ordningen for anerkendelse af  

 statikere 

Regeringen har i forbindelse med sit konkurrencepolitiske vækstudspil, 

Styrket konkurrence til gavn for Danmark, kortlagt samtlige lovregulerede 

erhverv i Danmark med henblik på en vurdering af, hvorvidt en fortsat re-

gulering af erhvervene er nødvendig. I forbindelse med vækstudspillet 

blev der nedsat en taskforce, som kortlagde samtlige lovregulerede er-

hverv i Danmark for en vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at lovre-

gulere de pågældende erhverv. 

 

Det er aftalt i vækstpakke 2014, som er indgået mellem Regeringen, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konser-

vative Folkeparti, at der skal igangsættes en undersøgelse af muligheden 

for forenkling af anerkendelsesordningen for statikere. Som opfølgning på 

aftalen gennemfører Energistyrelsen en analyse ved eksternt konsulentfir-

ma af autorisationsordningen for statikere, hvor der bl.a. skal gennemføres 

en række interviews med ordningens interessenter.  

 

Anerkendelsesudvalget v/Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard og Per 

Kjærbye deltog i et møde hos Energistyrelsen den 16. september 2014. I 

mødet deltog Maria Winther (kontorchef), Sezen Zeynep Celik (fuldmæg-

tig, cand.jur.) og Henriette Lindebæk la Cour (fuldmægtig).  

 

Energistyrelsen orienterede på mødet om gennemførelsen af undersøgel-

sen, hvor man har tilknyttet konsulentfirmaet Devoteam til at forestå ana-

lysearbejdet, herunder interviews med interessenter, som skal være afslut-

tet ultimo november. Anerkendelsesudvalgets repræsentanter fortalte om 

anerkendelsesordningen og lagde vægt på vigtigheden af, at der er tale om 

en personcertificering for at sikre kvaliteten i byggeriet i stedet for fx en 

firmacertificering. Endvidere, at ordningen var indrettet med henblik på at 

være så transparent som mulig og derfor er lagt tæt op af internationale 

standarder, hvilket også gør den vanskelig at simplificere.  

 

Henrik Mørup oplyste, at han efterfølgende - og i samme anledning - 

sammen med formand for Foreningen af Anerkendte Statikere Jesper Frø-

bert den 29. september 2014 har deltaget et interview med Energistyrelsen 

og repræsentanter fra konsulentfirmaet Devoteam. 

 

Devoteams udkast til præsentation tilsendes Anerkendelsesudvalget.  

 

Formand Henrik Mørup kontakter Energistyrelsen v/Maria Winther skriftligt med 
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  et ønske om, at Anerkendelsesudvalget får lejlighed til at læse og kommentere på 

udkast til rapporten. Dette med henblik på at sikre mod misforståelser og faktuelle 

fejl i rapporten.   

 

7. Nye projekter til beslutning 

 

7.1  Sagsnr. 2014-012 

  Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Fornyelser 

 

8.1   Sagsnr. 2014-007 

             Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.2 Sagsnr. 2014-011 

             Anerkendelsesudvalget udtog projekt til udvidet vurdering, idet der lægges vægt 

  på, at den anerkendte statiker har fungeret som kontrollant i et projekt af en vis 

  kompleksitet. 

 

Anerkendelsesudvalget nedsatte et bedømmelsesudvalg bestående af Frode Vedsø 

(ekstern projektgransker), Niels-Jørgen Aagaard (formand) og Jesper Gath (med-

lem) med følgende honorarer: Frode Vedsø kr. 25.000, Niels-Jørgen Aagaard, kr. 

12.000 og Jesper Gath kr. 12.000. 

 

Per Kjærbye rekvirerer projekt og kontrolrapport fra den anerkendte statiker. 

 

Niels-Jørgen Aagaard udarbejder instruks til Frode Vedsø for så vidt angår ind-

holdet af den eksterne projektgranskning. 

 

Niels-Jørgen Aagaard noterede behov for formulering i Håndbogen af den ekster-

ne projektgranskning i forbindelse med fornyelser udtaget til udvidet vurdering. 

 

9. Mødeplan 

Onsdag den 3. december 2014, kl. 13.00. Mødet indledes med frokost og påregnes afslut-

tet med julefrokost kl. 17.00/17:30-22.00.  NJA finder et sted.  

Tirsdag 3. februar 2015, kl. 12.00-17.00. 

Tirsdag 2. juni 2015, kl. 12.00 – 17.00.  

 

10. Eventuelt 

 

 

 


