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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra udvalgets møde den 1. december 2011 blev godkendt. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

På sidste møde drøftedes bedømmelse i forbindelse med fremtidige fornyelser af statikeranerkendelse, her-

under spørgsmålet om stikprøvevis bedømmelse af et helt projekt. Det blev taget til efterretning, at der efter 

sidste møde (den 8. december 2011) er udsendt en orientering herom til de anerkendte statikere. 

 

 

4. Meddelelser 

Det blev taget til efterretning, at en af de anerkendte statikere stopper som anerkendt statiker pr. 1. august 

2012. 

 

I forbindelse med kontingentopkrævningen for 2012 har et firma oplyst, at en konkret anerkendt statiker 

ikke længere er ansat i firmaet. Firmaet har oplyst hans mailadresse og privatadresse, men han har ikke rea-

geret på sekretariatets henvendelser. Det blev besluttet, at der fremsendes et anbefalet brev til den pågæl-

dende. Hvis han ikke reagerer inden 4 uger, betragtes han som ophørt som anerkendt statiker.  

 

Det blev oplyst, at der er gennemført nogle organisatoriske omlægninger i IDA. For statikerordningen bety-

der det, at det fremover er Jonna Menne og Jens Andersen, der udgør statikerordningens sekretariat. 

 

Det blev oplyst, at IDA ønsker gennemført en auditering af statikerordningen i foråret 2013, jf. statikerhånd-

bogens procedure 1.7. Det blev aftalt, at JA (med eventuel bistand fra NJA) udarbejder et oplæg, der kan 

drøftes på næste møde med henblik på efterfølgende afklaring af budget for auditeringen. 

 

På et tidligere møde drøftedes, om man kunne få Erhvervs- og Byggestyrelsen til at rette henvendelse til 

kommunerne med en indskærpelse af reglerne omkring statikererklæringer. NJA oplyste, at EBST ikke øn-

sker at foretage en indskærpelse over for kommunerne, så længe der ikke foreligger et konkret problem. 

 

NJA oplyste endvidere, at hverken EBST eller KL ønsker at stå bag et arrangement omkring statikerordnin-

gen. Man henviser i stedet til den kommunale chefforening. 

 

HM oplyste, at der i næste uge afholdes generalforsamling i foreningen af anerkendte statikere. Her skal HM 

holde et oplæg om fornyelser af statikeranerkendelse.  

 

 

5. Økonomi 

Regnskab for 2011 

Med dagsordenen var udsendt regnskab for 2011 med tilhørende status pr. 31. december 2011. 

 

Regnskabet udviser et overskud på 272.270 kr., hvilket er 92.270 kr. større end budgetteret. Dermed er stati-

kerordningens formue pr. 31. december 2011 på 542.787 kr. 
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JF oplyste, at der har været en relativ stor budgetafvigelse i 2011, hvilket primært skyldes, at der ikke har 

været nogen ansøgninger om statikeranerkendelse. Det har bidraget med ca. 100.000 kr. i færre udgifter end 

budgetteret. Endvidere har der været 5 flere ansøgninger om fornyelse end budgetteret. Det skyldes bl.a. en 

omlægning af ansøgningsfristen fra 3 til 6 måneder før udløb af anerkendelsen. 

 

Regnskabet blev godkendt og underskrevet. 

 

Økonomi 2012 

Det blev taget til efterretning, at kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2012 p.t. ligger på 525.500 kr. 

Kontingentindtægterne vil således ikke nå op på de budgetterede 540.000 kr. i 2012.  

  

 

6. Nye projekter 

Der er indkommet en ansøgning om statikeranerkendelse: 

 

Sagsnr. 2012-001 

Ansøgning modtaget den 16. januar 2012. Projektet er sendt til behandling primo februar 2012. 

Bedømmelsesudvalg: Jeppe Jönsson (formand), Gert Chr. Klavsen (ekstern projektgransker) og Per Jo-

hansen. 

 

Projektet er p.t. i behandling hos Gert Chr. Klavsen. Det forventes klar til fremlæggelse i udvalget på næste 

møde. 

 

PK oplyste, at der ikke har været henvendelser om nye projekter siden sidste møde. 

 

 

7. Fornyelser 

Indledningsvis blev det drøftet, om der kunne være inhabilitet i forbindelse med de fornyelser, der var på 

dagsordenen. Et flertal i udvalget fandt, at det ikke var tilfældet. 

 

Endvidere drøftedes formuleringen af godkendelsesbreve i forbindelse med fornyelser. Der var enighed om 

at indføje en standardformulering, hvor der henvises til bilag 4 til Bygningsreglementet om dokumentation 

om bærende konstruktioner, og hvor der henvises til statikerhåndbogen, herunder de ændrede krav til den 

anerkendte statikers virke som kontrollant. 

 

7.1  Sagsnr. 2011-016 

Ansøgning om fornyelse blev behandlet på de to foregående møder. Vedrørende et af projekterne var i 

projektoversigten anført, at ansøgeren har været projekterende, hvilket også er anført i den tilhørende 

statikererklæring. I noget af det fremsendte bilagsmateriale vedrørende de statiske beregninger var an-

ført, at andre havde udarbejdet det, og på noget af materialet var anført, at ansøgeren havde kontrolle-

ret det. Ved første behandling af ansøgningen blev det besluttet at anmode ansøgeren om at redegøre 

for, hvad han har projekteret/godkendt/kontrolleret. Ansøgeren blev anmodet om at beskrive godken-

delsesprocedure og fremsende godkendelsesdokumentation eller kontroldokumentation. 

 

Ansøgeren havde indsendt supplerende materiale og forklaringer. Ved anden behandling af ansøgnin-

gen fandt udvalget, at der fortsat var uoverensstemmelser mellem dokumenterne. Udvalget anmodede 
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om at få uddybende og supplerende forklaringer på uoverensstemmelser i det fremsendte materiale 

samt en redegørelse for den udførte kontrol. 

 

Ansøgeren havde herefter fremsendt en redegørelse med en række eksempler på den udførte kontrol. 

 

På den baggrund var der enighed om at godkende fornyelsen. 

 

7.2  Sagsnr. 2012-002 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

7.3  Sagsnr. 2012-003 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

7.4  Sagsnr. 2012-004 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. Det blev bemærket, at det i ansøgningen burde have 

været mere tydeligt, hvad ansøgeren har projekteret, og hvad han har kontrolleret. 

 

7.5  Sagsnr. 2012-005 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

7.6  Sagsnr. 2012-006 

Det blev påpeget, at den pågældendes statikeranerkendelse udløber den 19. april 2012. Han havde fået 

tilsendt et advis herom i god til før ansøgningsfristen den 19. oktober 2011. Han havde efterfølgende fået 

flere påmindelser, og der havde været kontakt med ham ved flere lejligheder. Alligevel var der ikke ind-

sendt ansøgning om fornyelse endnu. 

 

Det blev besluttet, at den pågældende – i henhold til reglerne – overføres som ophørt pr. 19. april 2012. 

Hvis han indsender en ansøgning om fornyelse, tages ansøgningen op på det førstkommende møde i ud-

valget, hvor der tages stilling til, om ansøgningen kan behandles som en fornyelsessag, eller om han må 

søge om statikeranerkendelse på grundlag af et nyt projekt. 

 

 

8. Næste møde 

Det blev bekræftet, at der er aftalt møde i udvalget:   

 

 Onsdag den 13. juni 2012 kl. 12.00 – 17.00. 

 

Der blev endvidere aftalt følgende nye møder: 

 

 Tirsdag den 18. september 2012 kl. 12.00-17.00 

 Tirsdag den 27. november 2012 kl. 14.00 – ca. 18. 

 

Mødet i november afsluttes med ”julefrokost”. 
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Hvis dagsordenerne sandsynliggør, at møderne bliver af længere varighed, kan mødestarten ændres. 

 

 

9. Eventuelt 

NJA oplyste, at statikerordningens forankring er ændret, så den nu hører under Energistyrelsen. Det er en 

følge af den nye regerings omlægning af ressortområder. 

 

NJA oplyste endvidere, at SBi skal i gang med en stikprøveundersøgelse af 200 projekter og deres byggetek-

niske dokumentation. Stikprøven skal omfatte 100 projekter før og 100 projekter efter regelændringen pr. 1. 

januar 2009 samt ekstra projekter. Resultatet af undersøgelsen skal anonymiseres, og der skal laves statistik 

på det. 

 

Afslutningsvis blev det oplyst, at mødet var Jørgen S. Nielsens sidste møde i udvalget, da han går på pensi-

on inden næste møde. HM takkede for indsatsen i udvalget. 


