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Jozsef Fodor (kasserer) (JF), Aase Hou (AaH), Kaj Lorenzen (KLo),  
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(PJ) (pkt. 1 – 7.9) og Per Kjærbye (PK).   
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1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat  

 

 2.1.  Godkendelse af internt referat 

   Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 27. november 2012 var tidligere udsendt på mail og  

   godkendt.  

 

  Statikeranerkendelsesudvalget 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.  

 

 Statikeranerkendelsesudvalget godkendte offentligt referatet fra udvalgets møde 27. november 2012. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Økonomi 

På mødet 27. november 2012 blev der omdelt et regnskab for statikerordningen pr. 31. oktober 2012. I 

forhold til det regnskab, der var udsendt med dagsordenen var der flyttet nogle omkostninger fra ”Besty-

relseshonorar” til ”Bestyrelsesmøder”, ligesom der var flyttet nogle omkostninger fra ”udgifter til ansøg-

ninger” til ”udgifter til fornyelser”. Det havde til formål at få regnskabet til at vise et mere korrekt billede 

af fordelingen af omkostningerne på de enkelte poster. 

Det viste sig imidlertid, at der også var en difference på ”bundlinjen” på 8.000 kr., som administrationen 

ikke havde været opmærksom på. Forklaringen var den, at der i tidsrummet mellem udarbejdelsen af de 

to regnskaber er foretaget to konteringer af omkostninger vedrørende ansøgninger, som vedrører perio-

den før 31. oktober 2012. Den ene kontering er på 3.000 kr. og den anden er på 5.000 kr. Det drejer sig om 

nogle korrektioner i relation til moms på to honorarer til medlemmer af bedømmelsesudvalg. 

 

Bestyrelseshonorar 2012 

Præcisering af reglerne for udbetaling af bestyrelseshonorar blev udsendt 5. december 2012. Bestyrelses-

honorarer er udbetalt for 2. halvår 2012. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Meddelelser 

Ingeniørforeningen, IDA og dermed også Statikerordningen har fået ny hjemmeside 

http://ida.dk/content/statikere.  

 

I forbindelse med den forestående evaluering af anerkendelsesordningen i 2014 har sekretariatet haft 

kontakt med to eksterne konsulentbureauer med henblik på indhentning af omkostningsskøn for evalue-

ringsopgaven. Det ene bureau har takket nej til opgaven, da de kun tilbyder bedømmelse efter akkredite-

ringsstandarderne i forbindelse med akkreditering. Det andet bureau forventes at fremsende et omkost-

http://ida.dk/content/statikere
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ningsskøn i løbet af april måned. Bureauerne blev sidste år – anmodet om at give et omkostningsskøn på 

evaluering i henhold til bestemmelserne i Statikerhåndbogens procedure 1.7, hvor det bl.a. er anført, at 

evalueringen skal omfatte vurdering af 

 ordningens ordinære forretningsgange 

 metoder og procedurer, der anvendes ved vurdering af tildeling, fornyelse, fratagelse, anmeldelse 

mv. 

 et udvalgt antal tildelinger, fornyelser og afslag 

 ordningens overensstemmelse med love bekendtgørelser og standarder 

 ordningens kvalitetsstyring, jf. Statikerhåndbogen. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

 

5. Økonomi 

Statikerordningens regnskab for 2012 

Statikerordningens årsregnskab for 2012 udviser et overskud på 175.571 kr., hvilket er 85.571 kr. større 

end budgetteret. Dermed er statikerordningens formue pr. 1. januar 2013 på 718.358 kr. Ifølge statiker-

håndbogens bestemmelser tilstræbes en formue, der mindst svarer til den årlige omsætning. I 2012 har de 

samlede udgifter været på ca. 633.000 kr., mens der for 2013 er budgetteret med udgifter for 820.000 kr. 

  

Den relativt store budgetafvigelse i 2012 skyldes en række modsatrettede afvigelser. Den største afvigelse 

vedrører nye ansøgninger om anerkendelse, hvor der har været indtægter fra 3 ansøgninger, mens udgif-

terne på grund af periodeforskydning stort set kun vedrører det ene projekt. De resterende udgifter fal-

der i 2013. Regnskabet på denne post har i 2012 været ca. 130.000 kr. bedre end budgetteret. En anden 

større budgetafvigelse vedrører fornyelser. Der var budgetteret med et gennemsnitligt antal fornyelser og 

dermed indtægter på 170.000 kr., men der blev kun indtægter på 130.000 kr. Det skyldes tilfældige ud-

sving i antallet af årlige fornyelser. I 2012 blev der indført en ordning, hvorefter der fremover hvert år ud-

trækkes en tilfældig fornyelse, hvor der indkaldes et projekt til ”totalkontrol”. Det gav anledning til nogle 

ekstra udgifter, idet det blev besluttet at nedsætte et egentligt bedømmelsesudvalg. (Dette forhold er der 

taget højde for i budgettet for 2013). Dertil kommer, at udvalgets faglige konsulent lægger et noget større 

arbejde i de enkelte ansøgninger om fornyelse i forhold til tidligere. Der har samlet set været udgifter til 

fornyelser på ca. 102.000 kr., hvilket er ca. 52.000 kr. mere end budgetteret. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget godkendte årsregnskabet for 2012.  Regnskabet blev underskrevet af formand, kasse-

rer og administrationen.  

 

Økonomi 2013 

Kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2013 p.t. ligger på kr. 498.000. Kontingentindtægterne vil så-

ledes blive tæt på de budgetterede kr. 500.000 i 2013.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

 

6. Nye projekter til beslutning 

 

6.1  Sagsnr. 2012-12 

Modtaget: 18/9 2012 – til behandling: 22/10 2012 



Møde i Statikeranerkendelsesudvalget 22. marts 2013 4 

 

 

Bedømmelsesudvalg: Niels-Jørgen Aagaard (formand), Carsten M. Plum (projektgransker) og 

Jozsef Fodor.  

 

Anerkendelsesudvalget kunne tilslutte sig bedømmelsesudvalgets indstilling. Ansøger tildeles statikeraner-

kendelse. 

 

6.2  Sagsnr. 2012-13 

Modtaget: 2/10 2012 – til behandling: 22/10 2012 

Bedømmelsesudvalg: Kjeld Thomsen (formand), Jesper Gath (projektgransker) og Bent Feddersen. 

 

Udvalget kunne tilslutte sig bedømmelsesudvalgets indstilling. Ansøger  tildeles ikke statikeranerkendelse på 

grundlag af det fremsendte projekt. Begrundet afslag sendes til ansøger.  

 

 

7. Fornyelser 

 

7.1  Sagsnr. 2012-016 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.2 Sagsnr. 2013-001 

Ansøger har indsendt ansøgning om fornyelse. Supplerende materiale var eftersendt rettidigt, men 

grundet filstørrelser kom de ikke igennem til mailboxene i administrationen. Det supplerende mate-

riale er nu sendt til Per Kjærbye for vurdering. Ansøger er meddelt, at fornyelse kommer til behand-

ling på juni-mødet, som er betids set i forhold til udløbsdatoen.  

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

7.3 Sagsnr. 2013-002 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.4 Sagsnr. 2013-003 

Ansøger anmodes om at fremsende supplerende dokumentation i form af et eksempel på ansøgers arbejde som 

bygværksprojekterende, herunder arbejde med bygværkets samlede stabilitet. Endvidere anmodes ansøger om at 

fremsende et eksempel på ansøgers kontroldokumentation, der er udarbejdet i overensstemmelse med Byg-

ningsreglementets bilag 4. 

 

7.5 Sagsnr. 2013-004 

Ansøger anmodes om at fremsende dokumentation for, at ansøger som anerkendt statiker har arbejdet som pro-

jekterende og/eller som kontrollant i henhold til Bygningsreglementets bilag 3 og 4. 

 

7.6 Sagsnr. 2013-005 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

7.7 Sagsnr. 2013-006 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.8 Sagsnr. 2013-007 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 
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7.9 Sagsnr. 2013-009 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

7.10 Sagsnr. 2013-010 

 Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

 

8. Næste møde 

Der er aftalt følgende møder i udvalget:   

 Torsdag 13. juni 2013, kl. 12.00-17.00, inkl. frokost 

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

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

 

Hvis dagsordenen sandsynliggør, at møderne bliver af længere varighed, kan mødestart/-slut ændres. 

 

 

9.  Eventuelt 

NJA gennemgik 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 be-

grænset kompleksitet gjaldt, at såvel omfanget af dokumentation som kravsopfyldelsen var steget signi-

fikant fra 2008-2010 både for alle byggetekniske forhold under ét og specifikt for de sikkerhedsmæssige 

forhold. For byggerier af etageboliger og kontorbyggerier var der ingen signifikant ændring i omfang og 

kravsopfyldelse i perioden.  For begge byggerityper var kravsopfyldelsen vurderet højest for de brand- 

og energimæssige forhold. Med hensyn til de sikkerhedsmæssige forhold (statik og brand) var kravsop-

fyldelsen relativ lav for de statiske forhold, både for byggeri af begrænset kompleksitet (50%) og for eta-

geboliger og kontorbyggerier m.m. (56%). NJA fandt, at sidstnævnte forhold bør give anledning til over-

vejelse i Statikeranerkendelsesudvalget. 

http://www.sbi.dk/byggeteknik/kvalitet/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-

2010/byggeteknisk-dokumentation-i-danmark-2008-2010-1 

 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Ansøgning fra SBi 

BF og NJA forlod mødet under følgende afsluttende punkt: 

 

Ansøgning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) om støtte til revision af SBi-anvisning 223 var ud-

sendt sammen med projektbeskrivelse: Revision af SBi-anvisning 223 om dokumentation af bærende 

konstruktioner. Af materialet fremgik, at SBi-anvisning 223 udkom i marts 2009 og omhandler udarbej-

delse og kontrol af statisk dokumentation for bygningskonstruktioner. Baggrunden var et udtalt behov i 

byggebranchen for en fælles beskrivelse og dermed fælles retningslinjer for omfang, form og indhold af 

den statiske dokumentation. Der er nu et naturligt behov for – efter nogle års praktisk erfaring med brug 

af anvisningen - at revidere og justere anvisningen. SBi ansøgte om støtte på DKK 30.000,- til projektet.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede at bevilge DKK 30.000,- til projektet.  

 

 

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

