
 

 

 

    

 

 

 

 

   

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget  

  

   

Torsdag den 13. juni 2013, kl. 12.00-17.00  

 

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

Aase Hou (AaH), Kaj Lorenzen (KLo), Kjeld Thomsen (KT), Jeppe Jönsson (JJ), 

Bent Feddersen (BF) og Per Kjærbye (PK). 

Afbud Jozsef Fodor (kasserer) (JF) og Per Johansen (PJ).   

Administration  Jens Andersen (JA) og Jonna E. Menne (JM).  
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9. oktober 2013 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

2.1.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 22. marts 2013 var tidligere ud-

sendt på mail og godkendt.  

  

 Anerkendelsesudvalget tog referatet til efterretning. 

 

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 22. marts 2013 var udarbejdet 

med henblik på offentliggørelse. 

 

  Anerkendelsesudvalget godkendte referatet til offentliggørelse. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

På mødet 22. marts 2013 gennemgik NJA relevante resultater i SBis 2013:07: 

Byggeteknisk dokumentation i Danmark 2008-2010 -undersøgelse af omfang 

og kravsopfyldelse af byggerier af begrænset kompleksitet.  For byggerier af 

begrænset kompleksitet gjaldt, at såvel omfanget af dokumentation som 

kravsopfyldelsen var steget signifikant fra 2008-2010 både for alle byggetekni-

ske forhold under ét og specifikt for de sikkerhedsmæssige forhold. For bygge-

rier af etageboliger og kontorbyggerier var der ingen signifikant ændring i om-

fang og kravsopfyldelse i perioden.  For begge byggerityper var kravsopfyldel-

sen vurderet højest for de brand- og energimæssige forhold. Med hensyn til de 

sikkerhedsmæssige forhold (statik og brand) var kravsopfyldelsen relativ lav 

for de statiske forhold, både for byggeri af begrænset kompleksitet (50%) og for 

etageboliger og kontorbyggerier m.m. (56%). Sidstnævnte forhold bør give an-

ledning til overvejelse i Anerkendelsesudvalget. Link til materiale om under-

søgelsen: http://www.sbi.dk/byggeteknik/kvalitet/byggeteknisk-

dokumentation-i-danmark-2008-2010/byggeteknisk-dokumentation-i-

danmark-2008-2010-1 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at FRI’s repræsentant i anerkendelsesudvalget (BF) 

tager de i rapporten nævnte problemstillinger og konklusioner op til drøftelse i FRI.  

 

 

http://www.sbi.dk/byggeteknik/kvalitet/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010-1
http://www.sbi.dk/byggeteknik/kvalitet/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010-1
http://www.sbi.dk/byggeteknik/kvalitet/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010-1
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4. Meddelelser 

Evaluering af anerkendelsesordningen i 2014 

IDA ønsker, at der gennemføres en evaluering af anerkendelsesordningen med 

ekstern bistand, og det er aftalt, at en sådan evaluering skal gennemføres i for-

året 2014, således at det nuværende anerkendelsesudvalg kan behandle en eva-

lueringsrapport, inden anerkendelsesudvalgets udpegningsperiode udløber pr. 

1. oktober 2014. 

 

I 2012 blev der indhentet et tilbud på evalueringsopgaven fra Det Norske Veri-

tas. Der er i 2013 indhentet tilbud fra Bureau Veritas. 

 

Evaluering af statikerordningen er beskrevet i Håndbogens procedure 1.7. Det 

er IDAs hovedbestyrelses ansvar, efter indstilling fra anerkendelsesudvalget, at 

iværksætte, gennemføre og rapportere evalueringen. 

 

Administrationen oplyste, at der i det kommende budgetafkast vil blive afsat 

et beløb til evalueringsopgaven, og at evalueringen forventes gennemført i 

marts 2014.  Indstillingen vil blive sendt til IDAs Hovedbestyrelse sammen 

med anerkendelsesudvalgets budgetindstilling for 2014. Administrationen un-

dersøger inden da nogle enkelte forhold vedrørende evalueringen. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede: 

 at indstille til IDAs Hovedbestyrelse, at Bureau Veritas vælges til evalueringsop-

gaven, herunder udarbejder en evalueringsrapport, jf. tilbud. 

 

5. Økonomi 

Regnskab for statikerordningen pr. 30. april 2013 udviser et overskud for peri-

oden på ca. 400.000 kr., hvilket er ca. 40.000 kr. mere end budgetteret. Det 

skyldes primært, at der er indtægter fra 9 fornyelser, mens der for året som 

helhed er budgetteret med et gennemsnitligt antal fornyelser på 17. Det fakti-

ske antal fornyelser i 2013 forventes at være 20-22. Regnskabet følger stort set 

budgettet for 2013, idet der dog vil blive en ekstraudgift på 30.000 kr. som føl-

ge af bevillingen på sidste møde til revision af SBi-anvisning 223. 

 

 Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Sager til behandling 

 6.1 Henvendelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI  

Statikerordningen havde modtaget en henvendelse fra Foreningen af 

Rådgivende Ingeniører, FRI af 15. maj 2013.  Af henvendelsen fremgik, at 

FRI’s byggeriudvalg har drøftet til- og afgangen til statikeranerkendelses-

ordningen og er bekymret over udviklingen. Som årsager til den lave til-

gang påpeger byggerianerkendelsesudvalget, 1) at det er meget svært at 

finde et projekt, der egner sig som grundlag, 2) at interessen for at blive 

anerkendt statiker er lav på grund af medarbejdernes frygt for at blive ar-

bejdsmæssigt låst med meget kontrol.  FRI ønskede at høre om anerken-

delsesudvalget har fokus på problemstillingen og eventuelt har planer for, 
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hvordan ordningen kan ”forynges” og ”forøges” og foreslår konkret – om 

end det ikke løser generationsproblemet, men måske kan lette adgangen 

til at finde egnede projekter - at anerkendelsesudvalget kort anskueliggør 

og eksemplificerer kravene til projekter, herunder om visse af kravene er 

mulige at fravige eller at kompensere for. FRI stillede sig til rådighed for 

en nærmere dialog med anerkendelsesudvalget. 

 

Anerkendelsesudvalget drøftede FRIs henvendelse og følgende blev note-

ret:  

 Anerkendelsesudvalget har ingen indflydelse på, hvorvidt det er 

svært at finde egnede projekter, ej heller den lave interesse blandt 

virksomhedernes medarbejdere for at blive anerkendt statiker. Disse 

forhold vedrører de enkelte virksomheders politikker og arbejdsfor-

deling.  

 En del af markedet for anerkendte statikere er bortfaldet grundet nye 

regler på området, så måske er der ikke længere behov for så mange 

anerkendte statikere som før i tiden. 

 For så vidt angår selve projektet, er der krav om, at ansøger skal være 

den bygværksprojekterende og have udarbejdet projektgrundlag og 

hovedstatik. Projektet skal omfatte statiske beregninger af flere mate-

rialer og varierende bygningsdele, hvor andre end ansøgeren gerne 

må have medvirket. Det ikke er muligt at fravige eller kompensere 

for nogle af kravene. 

 Der kan laves en pixi-folder med forklaring af de grundlæggende 

krav til projektet, herunder bygningsdele og ansøgers rolle som byg-

værksprojekterende, suppleret med anonymiserede eksempler på se-

nest godkendte projekter.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede: 

 at formanden (HM) laver udkast til svarskrivelse til FRI, som tilgår aner-

kendelsesudvalget til kommentarer inden afsendelse. 

 at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af NJA og PK til udarbejdelse af ud-

kast til en pixi-folder om ordningen til behandling på oktober-mødet. 

 

 6.2 Revidering af statikerhåndbogen 

Administrationen havde lavet et opsamlingsnotat med forslag til mulige 

rettelser til statikerhåndbogen. 

 

Anerkendelsesudvalget gennemgik oversigten og bemærkede, at det 

fremgår af det nye bygningsreglement pr. 1. januar 2013, at en ændring i 

genvalgsreglen er foretaget, så man fremover kan genudpeges 2 gange og 

for i alt maksimalt 12 år til Anerkendelsesudvalget. 

 

Administrationen retter henvisning til det nye bygningsreglement på an-

erkendelsesordningens hjemmeside.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at foretage rettelserne samtidigt med eventuelle 

rettelser som følge af evalueringen af statikerordningen i 2014.  
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 6.3 Høringer  

Anerkendelsesudvalget er på høringslisten i Klima-, Energi- og Byg-

ningsministeriet og modtager jævnligt høringer om diverse bekendtgørel-

ser. Desværre dog ofte med en tidsfrist, der umuliggør behandling på et 

udvalgsmøde.  

 

Anerkendelsesudvalget drøftede den fremtidige proces for håndtering af 

høringer i anerkendelsesudvalget, herunder hvorvidt det fremover skal 

være op til formandens afgørelse, om høringer skal udsendes til med-

lemmerne.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at det fremover er formandens afgørelse, hvor-

vidt høringer skal udsendelse til anerkendelsesudvalgets medlemmer til kommen-

tarer m.m.  

 

 

7. Nye projekter til beslutning 

7.1  Sagsnr. 2013-12 

  Modtaget: 27/2 2013 – til behandling: 7/3 2013 

  Bedømmelsesudvalg: Aase Hou (formand), Frode Vedsø  

  (projektgransker) og Per Johansen. 

Anerkendelsesudvalget kunne tilslutte sig bedømmelsesudvalgets indstilling.  

Ansøger tildeles statikeranerkendelse.  

 

8. Fornyelser 

8.1 Sagsnr. 2013-001 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.2 Sagsnr. 2013-003 

Ansøgning om fornyelse blev behandlet på sidste møde. Anerkendelses-

udvalget fandt ikke, at der kunne tildeles fornyelse på det foreliggende 

grundlag. Ansøger blev anmodet om at fremsende supplerende doku-

mentation i form af et eksempel på ansøgers arbejde som bygværksprojek-

terende, herunder arbejde med bygværkets samlede stabilitet. Endvidere 

blev ansøgeren anmodet om at fremsende et eksempel på ansøgers kon-

troldokumentation, der er udarbejdet i overensstemmelse med Bygnings-

reglementets bilag 4. Ansøgeren havde efterfølgende fremsendt supple-

rende materiale.  

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

8.3 Sagsnr. 2013-004 

Ansøgning om fornyelse blev behandlet på sidste møde. Anerkendelses-

udvalget fandt ikke, at det fremsendte ansøgningsmateriale dokumente-

rede, at ansøgeren i den seneste periode har arbejdet som anerkendt stati-

ker. Anerkendelsesudvalget udbad sig dokumentation for, at ansøgeren 

som anerkendt statiker har arbejdet som projekterende og/eller som kon-

trollant i henhold til Bygningsreglementets bilag 3 og 4. Ansøgeren har ef-
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terfølgende fremsendt supplerende materiale.  

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der henvises til statiker-

ordningens Håndbog, procedure 5: Anerkendte statikeres virke, som retningslin-

jer for arbejdet som anerkendt statiker og forudsætning for godkendelse af en 

eventuel ny ansøgning om fornyelse.  

 

8.4 Sagsnr. 2013-018 

 Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.5 Sagsnr. 2013-015 

 Ansøger anmodes om at fremsende supplerende redegørelse for ansøgers virke som 

 bygværksprojekterende og kontrollant på projekt 4. Endvidere anmodes ansøger 

 om en redegørelse for et tidligere projekt.  

 

I forlængelse af ovenstående sag blev det drøftet, om anerkendelsesud-

valget skulle forholde sig nærmere i forhold til tredjepartskontrollanten 

på et tidligere projekt. 

Anerkendelsesudvalget var enig om at anmode det daværende bedømmelsesudvalg 

om at skrive til anerkendelsesudvalget for at få sagen taget op.  

 

8.6 Sagsnr. 2013-016 

 Statikerordningens faglige konsulent kontakter ansøger telefonisk for fremsendelse 

 af supplerende oplysninger om ansøgers virke som anerkendt statiker fra 2011 og 

 frem, herunder dokumentation for virke som bygværksprojekterende og  

 kontrollant, herunder kontrolrapporter, jf. procedure 5: Anerkendte statikeres  

 virke, i Håndbogen. Endvidere anmodes ansøger om at fremsende et projektskema 

 for hvert af de relevante projekter, som ansøgeren har arbejdet med.  

 

9. Næste møde 

Mødeplan: 

Tirsdag 8. oktober 2013 kl. 12.00 – 17.00, inkl. frokost 

 Tirsdag 3. december 2013, kl. 14.30-17.30 med efterfølgende julefrokost 

 

Hvis dagsordenerne sandsynliggør, at et møde bliver af længere varighed, kan 

mødestarten ændres. 

 

10. Eventuelt 

NJA erindrede om den kommende revidering af SBi-anvisning 223, der om-

handler udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation for bygningskon-

struktioner. Foreningen af anerkendte statikere vil på et møde blive bedt om 

at komme med input til revideringen. NJA foreslog, at anerkendelsesudvalget 

– eventuelt på samme møde - bad foreningen om eventuelle ændringsforslag 

til Håndbogen. Den kommende folder/pixi vil også kunne præsenteres på et 

sådant møde med henblik på input. Tilbagemeldinger på Håndbogen fra byg-

gesagsbehandlere eller niveauet over vil også være velkomne. 

 

KLo forsyner NJA med navne på relevante kontaktpersoner for så vidt angår 

byggesagsbehandlere m.fl. 
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Formanden drøfter muligheden for et sådant møde i uge 43 eller 47 med For-

eningen af anerkendte statikere. Anerkendelsesudvalgets medlemmer vil bli-

ve inviteret med til mødet.  

 

 


