
 

 

   

    

 

  

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget   

 

Tirsdag 9. september 2014, kl. 12.00-17.00. 

 

Til stede: Henrik Mørup (formand) (HM), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand) (NJA),  

 Jozsef Fodor (kasserer) (JF), Aase Hou (AaH), Kaj Lorenzen (KLo),  

 Per Johansen (PJ), Bent Feddersen (BF) og Per Kjærbye (POK). 

 

Særligt inviteret: Carsten Munk Plum (CMP) (under dagsordenens pkt. 8.) 

 

Afbud:  Jeppe Jönsson og Kjeld Thomsen (KT).   

 

Administration  Nina Seierup von Ahnen (NSE) og Jonna E. Menne (JM). 
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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referater fra sidste møde 

 

2.1.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 17. juni blev udsendt på mail 23. 

juni med indsigelsesfrist til 30. juni 2014.  En række indsigelser blev mod-

taget, og derfor blev referatet udsendt 1. juli i revideret udgave med indsi-

gelsesfrist til 3. juli 2014.  Fra PJ forelå herefter en indsigelse til formulering 

vedrørende kvalitetsmål til sikring af, at anerkendte statikere lever op til 

ordningens formål. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet, idet sidste afsnit på side 4 (dagsorde-

nens pkt. 6.2.) slettes, og konklusionen næstøverst på side 7 (dagsordenens pkt. 

6.5) ændres til følgende ordlyd: ”Anerkendelsesudvalgets bemærkninger til eksem-

pler på skemaer sendes til NJA 1. juli 2014”.   

 

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 17. juni 2014 var udarbejdet med 

henblik på offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet, idet sidste afsnit på side 4 (dagsorde-

nens pkt. 6.2.) slettes, og konklusionen næstøverst på side 7 (dagsordenens pkt. 

6.5) ændres til følgende ordlyd: ”Anerkendelsesudvalgets bemærkninger til eksem-

pler på skemaer sendes til NJA 1. juli 2014”.   

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Intet til punktet. 

 

4. Meddelelser 

NJA henviste til orienteringen om SBis database for registrering af svigt på mø-

det 17. juni 2014. NJA har efterfølgende været i dialog med repræsentanter for 

den engelske organisation CROSS vedrørende SBis database. I den forbindelse 

fik NJA oplyst, at CROSS også tilbyder uddannelse til og eksaminering 

af ”chartered engineers”. CROSS inviterede Anerkendelsesudvalget til et møde, 

hvori repræsentanter for charter-organisationen ville deltage.  

 

Anerkendelsesudvalget takkede for invitationen til et møde hos CROSS, som kan blive 

aktuelt på et senere tidspunkt.  
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5. Økonomi 

Perioderegnskab 1. januar – 30. juni 2014 samt udkast til budget 2015 behand-

les på mødet i Anerkendelsesudvalget 6. oktober 2014.  I august måned udbe-

taltes bestyrelseshonorar for 1. halvår 2014. Endvidere er der efter godkendelse 

i Anerkendelsesudvalget udbetalt et honorar til næstformanden for revidering 

af anerkendelsesordningens Håndbog.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Sager til behandling 

6.1 Revision af Håndbogen 

Anerkendelsesudvalget har besluttet at udsende en revideret Håndbog i 

2014 på baggrund af erfaringerne med den nuværende udgave samt anbe-

falingerne fra evalueringen af statikerordningen. På mødet 17. juni 2014 

besluttede Anerkendelsesudvalget, at der skulle ligge et samlet forslag til 

revideret Håndbog på september-mødet.  

 

Følgende materiale forelå til Anerkendelsesudvalgets behandling: 

Håndbog B.0 m/ændringer  

Bilag til Håndbog B.0 m/ændringer  

Notat om ændringer i DS/EN 17024 fra 1. til 3. udgaven 

Punkter til revision af Håndbogen, revideret, hvor farvekoderne betyder 

o Grøn: indført i udkastene 

o Gul: må drøftes nærmere før der kan laves forslag til revision 

o Rød: ikke en sag for revision af håndbogen/bilag 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik materialet i hovedpunkter og traf føl-

gende beslutninger. 

 

1. Organogram tilføjes position for anerkendelsesordningens leder. (Procedure 

1.1) 

 

2. Anerkendelsesordningen ledes af Hovedbestyrelsen i Ingeniørforeningen i 

Danmark, som udpeger anerkendelsesordningens leder (”fra sin midte” slet-

tes). (Procedure 1.1.4) 

 

3. Fortegnelse over anerkendte statikere tilføjes felt med oplysning om nuvæ-

rende arbejdsplads (Option). (Procedure 1.7) 

 

4. Medlemmer af bedømmelsesudvalg skal kunne deltage i beslutning om tilde-

ling, fornyelse, anker eller fratagelse. (Procedure 2.4, 4.2, 4.3, 4.6 og 4.7) 

 Dette med henblik på i flest mulige tilfælde at bevare beslutningsdygtighed i 

Anerkendelsesudvalget. Forholdet beskrives som en fravigelse fra standarden. 

Konsekvensrettelse som følge af ovenstående. Afsnit ”Medlemmer af et even-

tuelt bedømmelsesudvalg …..” slettes. (Procedure 4.3.4.) 



Anerkendelsesordningen for statikere 

Referat fra møde i Anerkendelsesudvalget 9. september 2014   Side 4 

 

 

 

5. Anerkendelsesudvalget og ikke den faglige sekretær beslutter projekt til udvi-

det vurdering. (Procedure 4.2) 

 Såfremt ansøgeren er udvalgt iht. procedure 4.8 indstiller den faglige sekre-

tær et projekt til udvidet vurdering til Anerkendelsesudvalgets godkendelse.  

 

6. En eventuel fornyet bedømmelse ved anke over afslag på fornyelse gennemfø-

res af et nyt bedømmelsesudvalg. (Procedure 4.3) 

 

7. ”Udvidet vurdering” er erstatningen for begrebet ”total kontrol”. (Procedure 

4.8) 

 

8. Anerkendelsesudvalget delagtiggøres om anerkendt statikers identitet, som er 

udvalgt for udvidet vurdering. (Procedure 4.8). De fire sidste linjer slettes. 

(Procedure 4.8.4) 

 

9. Der indføres mulighed for, at Anerkendelsesudvalget kan tage fratagelse af 

anerkendelse op baseret på tvistafgørelse ved en civilret eller voldsgiftsnæv-

net, hvor afgørelse har gået en anerkendt statiker imod. (Procedure 4.6) 

 

10. Der udarbejdes en separat Håndbog for anerkendte statikeres virke (Bilag 5A-

D).  

 Nuværende Håndbog for anerkendelsesordningen for statikere og Bilag opde-

les i en Håndbog for anerkendelsesordningen og en Håndbog for anerkendte 

statikeres virke (Bilag 5A-D). Håndbøgerne skal ligne hinanden mest muligt 

for så vidt angår struktur og layout samt være baseret på princippet om gen-

sidige henvisninger og ingen gentagelser.  

 

Ændringer til Bygningsreglementet  

Eventuelle kommentarer eller ønsker fra Anerkendelsesudvalget til æn-

dringer af bilag 3 eller bilag 4 til Bygningsreglementet i forbindelse med 

revisionen heraf i efteråret 2014 skulle have været til Energistyrelsen i sep-

tember.  

 

NJA oplyste imidlertid, at arbejdet med revisionen er forsinket. Man for-

venter først at kunne sende materiale i høring i foråret 2015 med efterføl-

gende implementering i 2. halvår 2015.  

 

NJA undersøger til Anerkendelsesudvalgets næste møde 6. oktober 2014, hvornår 

Energistyrelsen senest skal have input. 

 

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 



Anerkendelsesordningen for statikere 

Referat fra møde i Anerkendelsesudvalget 9. september 2014   Side 5 

 

 

  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 autorisationsordningen for statikere. 

 

Energistyrelsen har kontaktet anerkendelsesordningens formand, og der er 

aftalt møde Energistyrelsen 16. september 2014. Det foreslås, at anerken-

delsesordningens formand, næstformand og faglige sekretær deltager i 

mødet med Energistyrelsen.  

 

Anerkendelsesudvalget lagde vægt på, at det i drøftelsen bl.a. fremhæves, at det er 

vigtigt, at der er tale om en personcertificering for at sikre kvaliteten i byggeriet i 

stedet for fx en firmacertificering. Endvidere, at ordningen er indrettet med hen-

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

standarder, hvilket også gør den vanskelig at simplificere.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at anerkendelsesordningens formand, næstfor-

mand og faglige sekretær deltager i mødet. 

 

 6.3    Revision af SBi-anvisning 223 

Anerkendelsesudvalget har efter ansøgning fra Statens Byggeforskningsin-

stitut (SBi) bevilget et beløb til revision af SBi-anvisning 223 om dokumen-

tation af bærende konstruktioner fra marts 2009. Anerkendelsesudvalget 

besluttede 29. april 2014 senest på september-mødet at drøfte udkast til re-

videret SBi-anvisning 223, herunder grænsefladerne til anerkendelsesord-

ningen, fx 3. partskontrol, håndtering af leverandørberegninger og profes-

sionelt ansvar.  

 

NJA og BF forklarede, at arbejdet med revision af SBi-anvisning 223 endnu 

ikke er helt færdigt, der mangler bl.a. et afsnit om kontrol.  Den reviderede 

udgave forventes at foreligge til behandling på Anerkendelsesudvalgets 

møde i december 2014.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  
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6.4   Pixi-folder 

På mødet 13. juni 2013 nedsatte Anerkendelsesudvalget en arbejdsgruppe 

bestående af NJA og PK med henblik på udarbejdelse af pixi-folder, der i 

populær form beskriver, hvad der kræves af de projekter, der indsendes 

med henblik på at opnå anerkendelse.  

 

Anerkendelsesudvalget godkendte arbejdsgruppens oplæg til folder og 

proces på mødet 17. juni 2014.  

 

Sekretariatet igangsætter en journalistisk gennemgang af pixi-folderen med særlig 

fokus på vejledninger til ansøgerne i Håndbogens bilag 2A, 5A og 5B.   

 

7. Nye projekter til beslutning 

 

7.1  Sagsnr. 2014-012 

Anerkendelsesordningens faglige sekretær har gennemset ansøgers ind-

sendte materiale i henhold til procedure 2.1: Ansøgning om tildeling, og til 

procedure 2.2: Godkendelse af ansøger og projekt, som beskrevet i ”Hånd-

bog for anerkendelsesordningen for statikere” af 28. september 2012. An-

søgningen er antaget til bedømmelse. 

 

Carsten M. Plum, Aase Hou og Jozsef Fodor var kontaktet for afklaring af 

habilitet, fx som følge af sammenfaldende økonomiske eller ansvarsmæs-

sige interesser med ansøger og/eller projektet (Håndbog for anerkendel-

sesordningen for statikere, procedure 1.3: Ansvar). Carsten M. Plum havde 

påtaget sig opgaven som ekstern projektgransker og materialet var sendt 

til ham for gennemgang, jf. tidligere praksis. Aase Hou og Jozsef Fodor 

havde erklæret sig habile i forhold til opgaven.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at vælge Aase Hou som formand og Jozsef Fodor 

som medlem af bedømmelsesudvalget. 

 

8. Anmeldelse 

8.1 Sagsnr. 2014-009  

Anerkendelsesordningen har modtaget en anmeldelse af anerkendt stati-

ker vedrører et konkret projekt.  

 

Anerkendelsesudvalget fandt den anerkendte statikers virke kritisabelt, idet der 

ikke ses en dokumenteret aftale om undtagelser i hans virke som anerkendt sta-

tiker på projektet, og statikererklæringen ikke indeholder sådanne oplysninger.  

 

Anerkendelsesudvalget fandt det endvidere kritisabelt, at de statiske beregnin-

ger kun foreligger på  et andet fremmedsprog end engelsk. Ifølge Bygningsreg-

lementets bilag 4 skal den statiske dokumentation foreligge på dansk eller en-
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  gelsk, og bestemmelserne rummer af hensyn til alle interessenters indsigt ikke 

mulighed for at aftale afvigelser herfra. 

 

Anerkendelsesudvalgets kritik gav ikke anledning til fratagelse af anerkendel-

sen. 

 
 

9. Fornyelser 

9.1   Sagsnr. 2014-007           

Anerkendelsesudvalget gennemgik ansøgningen og besluttede, at faglig sekretær 

kontakter ansøger for fremsendelse af statikererklæringer og kontroldokumentation 

for projekterne 2, 3 og 4.  

 

9.2 Sagsnr. 2014-005              

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, som retningslinjer for arbejdet 

som anerkendt statiker, herunder paradigme for statikererklæring, jf. Håndbogens 

Bilag 5C: Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som projek-

terende og Bilag 5D: Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke 

som kontrollant. I den forbindelse fandt Anerkendelsesudvalget det vigtigt at un-

derstrege, at rollen som projekterende henholdsvis kontrollant er to helt adskilte 

roller.  

 

9.3 Sagsnr. 2014-006 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

 

9.4  Sagsnr. 2014-10  

  Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

10. Mødeplan 

Konstituerende møde i Anerkendelsesudvalget er fastlagt til afholdelse mandag 

6. oktober 2014, kl. 12.00-17.00 i Ingeniørhuset.  

 

Anerkendelsesudvalgets december-møde blev foreløbig fastlagt til afholdelse onsdag den 

3. december 2014, kl. 13.00. Mødet indledes med frokost og påregnes afsluttet med jule-

frokost kl. 17.00/18.00-22.00.  

 

11. Eventuelt 

Formanden takkede på udvalgets vegne PJ for hans indsats i de forløbne 4 år. 

 

 

 

 



Anerkendelsesordningen for statikere 

Referat fra møde i Anerkendelsesudvalget 9. september 2014   Side 8 

 

 

  

 

 


