
 

 

 

    

 

 

 

 

   

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget  

  

   

Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 12.00-17.20  

 

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) (indtil kl. 16.00), Per Johansen (PJ) og Per Kjærbye (PK). 

Afbud Jozsef Fodor (kasserer) (JF).   

Administration  Controller Malene Kiss (MKI), controller Claus Abildgaard (CLA) (dagsorde-

nens pkt. 5) og Jonna E. Menne (JM).  
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6.3. Oversigt over udtrædende medlemmer 
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Ingeniørforeningen, IDA 

Kalvebod Brygge 31-33 

DK-1780 København V 

+45 33 18 48 48 

 

ida@ida.dk 

ida.dk 

 

19. december 2013 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt til behandling under dagsordenens 

pkt. 10: Eventuelt, hvortil notat om 3. partskontrol på byggeri var eftersendt.  

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

2.1.  Godkendelse af internt referat 

Referat fra anerkendelsesudvalgets møde 13. juni 2013 var tidligere ud-

sendt på mail. Indsigelse fra Aase Hou var modtaget og fremgik af refera-

tet.   

  

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med indsigelsen fra Aase Hou. 

 

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 13. juni 2013 var udarbejdet 

med henblik på offentliggørelse. 

 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med indsigelsen fra Aase Hou til of-

fentliggørelse. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Formanden orienterede om drøftelserne med Foreningen af anerkendte stati-

kere om nu fastlagt møde 5. november 2013, bl.a. med følgende punkter på 

dagsordenen: 1) medlemsinput til revidering af SBi-anvisning 223, 2) medlems-

input for så vidt angår ændringsforslag til statikerhåndbogen og 3) præsentati-

on af anerkendelsesudvalgets pixi-folder (se dagsordenens pkt. 6.2: Foreningen 

af Rådgivende Ingeniører, FRI).  Notat om 3. parts kontrol fra dagsordenens 

pkt. 10: Eventuelt, skulle måske også sættes på dagsordenen.  

 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

BF orienterede om overvejelser i forbindelse med et konkret projekt. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede: 

 At anerkendelsesudvalget på december-mødet tager en principiel drøftelse med 

henblik på afklaring af videreformidling af projektoplysninger til 3. part.  

 At administrationen i den konkrete sag laver en note, så forholdet indgår til vurde-

ring i forbindelse med næste ansøgning om fornyelse. 
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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 udvalgets udpegningsperiode udløber pr. 1. oktober 

2014. 

 

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. 

 

På mødet 13. juni 2013 besluttede anerkendelsesudvalget at indstille til IDAs 

Hovedbestyrelse, at Bureau Veritas vælges til evalueringsopgaven, herunder 

udarbejdelse af en evalueringsrapport. Der afgives indstilling til IDA om eva-

lueringen samtidig med, at man fremsender budget for 2014 til godkendelse i 

IDA. 

 

Formanden oplyste, at Bureau Veritas’ konsulent Robert Knudsen blev aner-

kendt som statiker i 1987 (iht. fortegnelsen fra 1988), og udtræder et tidspunkt 

mellem 1992 og 1995 i forbindelse med ansættelse på Teknologisk Institut og 

ophør som rådgivende ingeniør.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede at fastholde beslutningen fra mødet 13. juni 2013 og 

dermed at indstille til IDAs Hovedbestyrelse, at Bureau Veritas vælges til evaluerings-

opgaven, herunder udarbejdelse af evalueringsrapport.  

 

SBi-anvisning 223 

NJA oplyste, at revisionen af SBi-anvisning 223 er påbegyndt hos Statens Byg-

geforskningsinstitut. NJA ønskede at holde anerkendelsesudvalget løbende 

orienteret om arbejdet og samtidig få udvalgets input til revisionen. 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at NJA og BF orienterer om revisionen af SBi-

anvisning 223 på december-mødet.  

 

5. Økonomi 

 5.1 Perioderegnskab 1. januar - 30. juni 2013 

Perioderegnskabet for statikerordningen 1. januar – 30. juni 2013 udviser 

et overskud for perioden på 255 tkr., hvilket er ca. 20 tkr. mindre end 

budgetteret.  

 

De rene kontingentindtægter følger budgettet, mens indtægter vedrøren-

de ansøgninger og fornyelser forventes at blive lidt bedre end budgetteret. 

Der forventes dog, for året som helhed, større udgifter vedrørende ansøg-

ninger end budgetteret, samtidig med, at der indgår en ikke-budgetteret 

udgift på 30 tkr. vedrørende støtte til SBi-anvisning 223, placeret under 

posten ”diverse andre arbejdsopgaver”. For året 2013 forventes derfor 
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samlet set et underskud på 40 tkr. Med udgangspunkt i ovenstående for-

ventes formuen ved udgangen af 2013 at udgøre 678 tkr.  

 

Administrationen forklarede, at indtægterne fra nye ansøgere kan falde i 

et år og udgifterne i forbindelse hermed i det efterfølgende år. Der kan 

regnskabsmæssigt tages højde herfor gennem en periodisering. Budgettet 

for indtægter fra fornyelser i 2013 er nået allerede nu og der kommer flere 

til mødet i december.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede:  

 at der ikke er behov for en periodisering af regnskabet. 

 at godkende perioderegnskabet 1. januar og 30. juni 2013. 

 

 

5.2 Budget 2014 

Udkast til budget for 2014 for anerkendelsesordningen er stort set baseret 

på uændrede takster på såvel indtægts- som udgiftssiden. I forhold til 

budgettet for 2013 indgår lidt lavere forventede kontingentindtægter på 

grund af et faldende antal anerkendte statikere.  Af samme årsag er bud-

get til fornyelser budgetteret med en indtægt på 160 tkr. mod 170 tkr. i 

2013. Endvidere er der i lighed med budgettet for 2013 afsat 25 tkr. ekstra 

til intern projektgranskning i forbindelse med fornyelse.  Der budgetteres 

med en mindre pristalsregulering af betalingen til IDA for administration 

af ordningen. Der budgetteres således med et samlet underskud på 140 

tkr. i 2014.  

 

Dette vil alt andet lige medføre at forventet formue med udgangen af 2014 

vil udgøre 538 tkr., hvilket er væsentligt lavere end de samlede budgette-

rede indtægter, 835 tkr., for 2014. 

 

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 honorarer. Da det bud-

getterede underskud i 2014 primært skyldes 100 tkr. til evalueringspro-

jekt, anbefalede administrationen, at gebyrer og honorarer ikke forhøjes. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede: 

 At administrationen korrigerer udgifterne til ansøgninger. 

 At administrationen undersøger grundlaget for stigningen i betaling for ad-

ministration af ordningen fra tkr. 229 til tkr. 235. 

 At administrationen udsender revideret budget 2014 med referatet med hen-

blik på godkendelse og efterfølgende indstilling til godkendelse i IDA. 

 

6. Sager til behandling 

6.1  Byggeteknisk dokumentation i Danmark 2008-2010 

På mødet 22. marts 2013 gennemgik NJA relevante resultater i SBis 
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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 doku-

mentation som kravsopfyldelsen var steget signifikant fra 2008-2010 både 

for alle byggetekniske forhold under ét og specifikt for de sikkerheds-

mæssige 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 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 anledning til 

overvejelse i Statikeranerkendelsesudvalget. Link til materiale om under-

søgelsen.  

 

På anerkendelsesudvalgets møde 13. juni 2013 blev det besluttet, at FRIs 

repræsentant i anerkendelsesudvalget (BF) skulle tage de i rapporten 

nævnte problemstillinger og konklusioner op til drøftelse i FRI.  

 

BF oplyste, at punktet har været til behandling i FRI, hvor man tager em-

net alvorligt, men umiddelbart finder det vanskeligt at formidle. FRI øn-

sker derfor afholdt et uddybende møde. FRI vil kontakte NJA.  

 

NJA gav tilsagn om deltagelse i et møde med FRIs repræsentanter. NJA 

opfordrede samtidig Klo og JF som repræsentanter for Kommunernes 

Landsforening til at være behjælpelige med formidling til de relevante 

målgrupper inden for dette område.  

 

 Anerkendelsesudvalget betragtede herefter punktet som færdigbehandlet.   

   

 6.2 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI  

Statikerordningen modtog en henvendelse fra Foreningen af Rådgivende 

Ingeniører, FRI af 15. maj 2013 og svarede ved anerkendelsesudvalgets 

brev af 26. juni 2013. På mødet 13. juni 2013 nedsatte anerkendelsesudval-

get en arbejdsgruppe bestående af NJA og PK med henblik på udarbejdel-

se af pixi-folder om ordningen til behandling på oktober-mødet.  

 

PK kunne fortælle, at det er planen i pixi-folderen at bringe korte uddrag 

fra håndbogen samt opliste krav til ansøgning og projekt i punktform. 

Dette suppleres med beskrivelse af nogle eksempler, fx ved hjælp af pro-

jektskemaer med udgangspunkt i de senere projekter.  

 

Anerkendelsesudvalget havde umiddelbart følgende bemærkninger:  

 Pixi-folderen kan med fordel suppleres af illustrationer eller fotos. 

 Pixi-folderen må ikke blive for detailorienteret – det er en salgsbro-

chure.  

 Fokuser på pixi-folderen – senere må det vurderes, om noget herfra 

skal med i håndbogen.  
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 Det er nødvendigt med anonymitet f.s.v.a. projekteksemplerne.  

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at der skal foreligge et oplæg til mødet i For-

eningen af anerkendte statikere 5. november 2013. 

 

7. Nye projekter til beslutning 

7.1  Sagsnr. 2013-019 

  Modtaget: 17. april 2013 – til behandling: 24. maj 2013 

  Bedømmelsesudvalg: Henrik Mørup (formand), Gert C. Klavsen  

  (projektgransker) og Kaj Lorenzen. 

Anerkendelsesudvalget kunne tilslutte sig bedømmelsesudvalgets indstilling. An-

søger tildeles ikke statikeranerkendelse. 

 

8. Fornyelser 

8.1 Sagsnr. 2013-015 

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

lementet 223 bilag 3 og 4 samt statikerordningens Håndbog, procedure 5: Aner-

kendte statikeres virke, som grundlag for arbejdet som anerkendt statiker og forud-

sætning for godkendelse af en eventuel ny ansøgning om fornyelse. Administratio-

nen udarbejder udkast til skrivelse, som sendes til godkendelse hos formanden 

 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at administrationen i den konkrete sag laver en 

note på den anerkendte statiker, så forholdet indgår til vurdering i forbindelse med 

næste ansøgning om fornyelse. 

 

8.2 Sagsnr. 2013-016 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.3 Sagsnr. 2013-020 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.4  Sagsnr. 2013-013 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.5  Sagsnr. 2013-021 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 6.3  Oversigt over udtrædende medlemmer 

Følgende anerkendte statikere har meddelt udtræden af ordningen senere 

på året 2013:  

 Tonny Jespersen - Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S,  

København  

 Bent Stie - Wissenberg A/S, København  

 Peter Islev - Skude & Jacobsen A/S, Vordingborg  

 Knud Bay – Lemming & Eriksson a-s, Køge  

 

  Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  
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8.6  Sagsnr. 2013-025 

 Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

8.7 Sagsnr. 2013-027 

Ansøger er den anerkendte statiker, hvis fornyelse i 2013 er udtrukket til 

kontrol af et helt projekt.   

 

Anerkendelsesudvalget besluttede: 

 at udvælge et projektet til totalkontrol med henblik på bedømmelse af kontrol-

rapport. 

 at udpege Jeppe Jönsson og Kjeld Thomsen til bedømmelsesudvalget - med Jep-

pe Jönsson som formand.  

 at administrationen finder en ekstern projektgransker.  

 at honoraret til interne medlemmer af bedømmelsesudvalget er kr. 12.000.  

 at honoraret til ekstern projektgransker er kr. 20.000. 

 

Endvidere besluttede anerkendelsesudvalget efter indstilling fra administrationen, 

at lodtrækningen til næste års totalkontrol finder sted på december-mødet. 

 

  

9.  Næste møde  

Mødeplan: 

 Mandag 16. december 2013, kl. 13.00-17.30 med efterfølgende julemiddag. 

 Administrationen udsender doodle til brug for mødefastlæggelse i marts, juni og 

september 2014.  

 

10. Eventuelt  

Notat vedrørende 3.partskontrol på et byggeri var eftersendt til anerkendel-

sesudvalgets drøftelse.  

 

Der var enighed om at udsætte drøftelsen til december-mødet.  

 

 


