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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra udvalgets møde 18. september 2012 blev godkendt. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Umiddelbart før sidste møde modtog udvalget en henvendelse fra Energistyrelsen om overtrædelse af be-

stemmelserne i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Med henvendelsen 

fulgte et brev fra EU-Kommissionen. Henvendelsen var formentlig foranlediget af, at der i statikerhåndbo-

gen er anført krav om, at en udenlandsk anerkendt statiker, der ønsker at arbejde midlertidigt eller perma-

nent som anerkendt statiker i Danmark skal have udøvet hvervet som anerkendt statiker i mindst 2 år ud af 

de sidste 10 år. 

 

På mødet nedsatte Statikeranerkendelsesudvalget et hurtigarbejdende underudvalg bestående af Niels-

Jørgen Aagaard og Jens Andersen til at bringe forholdene i orden. Underudvalget fik bemyndigelse til at 

fjerne eventuelle fejlagtige formuleringer omkring krav om anerkendelse og straffeattest, og til at ændre 

kravet om, at den anerkendte statiker har udøvet hvervet som anerkendt statiker i mindst 2 år, til et krav om 

at pågældende skal have udøvet hvervet som statiker i mindst 2 år.  Det blev endvidere besluttet, at hvis der 

skulle opstå forhold, som måtte kræve inddragelse af Statikeranerkendelsesudvalget, skulle dette ske ved e-

mailhøring. 

 

I samarbejde med Energistyrelsen nåede underudvalget frem til, at tingene kunne bringes i orden, hvis der i 

statikerhåndbogens procedure 3.1 og i bilag 3A og 3C blev ændret i formuleringerne, således at kravet om 

”at have udøvet hvervet som anerkendt statiker i mindst 2 år” blev ændret til et krav om ”at have udøvet 

hvervet som statiker i mindst 2 år”. 

 

Selvom underudvalget formelt havde bemyndigelse til at gennemføre den nævnte ændring i statikerhånd-

bogen, blev udvalget orienteret og bedt om at tiltræde ændringen. Der var det nødvendige 2/3 flertal for 

ændringen, men 2 medlemmer af udvalget kunne ikke acceptere ændringen – selvom der fortsat vil være 

krav om, at den pågældende skal have opnået statikeranerkendelse i et andet land. 

 

Det blev påpeget, at en udenlandsk ansøger skal have erhvervet en statikeranerkendelse, der er på niveau 

med den danske anerkendelse. Udvalget kan kræve aflagt en prøve, hvis der er tvivl om, hvorvidt en aner-

kendelse fra et andet land er på niveau med den danske anerkendelse. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget drøftede ovenstående forløb og besluttede i slutningen af det siddende udvalgs funktions-

periode at foretage en revision af håndbogen og i den forbindelse sikre en parallelitet i kravene til danske henholdsvis 

udenlandske ansøgere. 

 

 

4. Meddelelser 

Statikeranerkendelsesudvalget drøftede kort administrationens mail af 13. november 2012 vedrørende udbe-

taling af bestyrelseshonorarer.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede, at administrationen udsender dokumentation for, at der kan ske firmafakture-
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ring af fast tilbagevendende bestyrelseshonorarer uden moms, samt information om reglerne for firmafakturering af 

honorar med/uden moms til deltagere i ad hoc bedømmelsesudvalg. 

 

 

5. Økonomi 

Regnskab for statikerordningen pr. 31. oktober 2012 udviser et overskud for perioden på ca. 275.000 kr., 

hvilket er ca. 110.000 kr. mere end budgetteret. For året som helhed vil der være en kontingentindtægt på ca. 

20.000 kr. mindre end budgetteret. Der har indtil nu været 3 ansøgninger om statikeranerkendelse, hvor der 

var budgetteret med 4. Indtægterne fra de 3 ansøgninger falder i 2012, mens en del af udgifterne først vil 

forfalde i 2013, hvilket vil bidrage til et større overskud end budgetteret. Der vil i 2012 være indtægter fra 13 

fornyelser, hvor der var budgetteret med et gennemsnitligt antal fornyelser på 17. Udgifterne til fornyelser 

forventes at blive ca. 40.000 kr. større end budgetteret. For den samlede statikerordning er der i 2012 budget-

teret med et overskud på 90.000 kr., men der må forventes et større overskud. 

 

Administrationen omdelte en ny udgave af regnskabet, hvoraf det fremgik, at der var sket flytning af beløb 

fra Bestyrelseshonorar til Bestyrelsesmøder, således at beløbet under Bestyrelseshonorar er de reelle honora-

rer. Endvidere er der flyttet honorar/omkosninger fra Fornyelser til Ansøgninger.  

 

Administrationen undersøger difference på kr. 8.000 i forhold til udsendt regnskab.   

 

I lyset af kapitalens størrelse drøftede Statikeranerkendelsesudvalget mulighederne for at anvende en del 

heraf til en informationskampagne om statikerordningen med henblik på at få flere ansøgere, fx via FRI. 

Statikeranerkendelsesudvalget drøftede også muligheden for at foretage hensættelse til den kommende au-

dit af ordningen. 

 

Administrationen gjorde opmærksom på, at det fremgår af statikerhåndbogen, at overskud overføres til 

beholdning. Såfremt overskud bringer beholdning på et højere niveau end 2 gange den årlige omsætning 

revurderes gebyrer og honorarer. Underskud tages fra beholdning. Såfremt underskud bringer beholdning 

på et lavere niveau end den årlige omsætning ledsages regnskabsgodkendelsen af udvalgets beslutning om 

nødvendige og tilstrækkelige tiltag til at sikre en økonomisk robust drift. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget godkendte regnskab pr. 31. oktober 2012. 

 

Budget for 2013 

På sidste møde behandlede udvalget et forslag til budget for 2013. Der var enighed i udvalget om at sende 

forslaget til godkendelse i IDA. IDAs Forretningsudvalg har efterfølgende godkendt budgettet.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Nye projekter til beslutning 

 

6.1 Sagsnr. 2012-12 

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

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

Projektet er modtaget elektronisk og sendt til bedømmelsesudvalget, og er p.t. i behandling hos Carsten M. 

Plum.  
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6.2 Sagsnr. 2012-13 

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

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

Projektet er modtaget både elektronisk og i papirudgave. Projektet er sendt til bedømmelsesudvalget elek-

tronisk og er p.t. i behandling hos Jesper Gath, som også har modtaget papirudgaven af materialet.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

 

7. Fornyelser 

7.1  Sagsnr. 2012-010 

Ansøgningen blev behandlet på sidste møde. Det blev besluttet, at sekretariatet skulle kontakte ansøgeren på 

grund af mangelfuld udfyldelse af projektskemaerne. Ansøgeren blev anmodet om at fremsende en redegø-

relse for, hvorledes der er foretaget kontrol i de projekter, som ansøgeren har projekteret. 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

7.2  Sagsnr. 2012-011 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

7.3  Sagsnr. 2012-014 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

7.4  Sagsnr. 2012-015 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede, at der i forbindelse med kommende revidering af statikerhåndbogen skal ske 

en præcisering af formuleringen i projektskemaet pkt. I, og at administrationen laver en log over punkter til den kom-

mende revidering af statikerhåndbogen. 

7.5  Sagsnr. 2012-016 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede, at ansøger skal kontaktes med henblik på at sikre, at rollebeskrivelsen i pro-

jektskemaets pkt. I og K – i projekt 1 og 3 – er udtømmende beskrevet. 

7.6  Sagsnr. 2012-017 

Fornyelsen af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

 

8. Næste møde 

Der er aftalt følgende møder i udvalget:   

 Fredag 22. marts 2013, kl. 09.30-15.00, inkl. frokost 

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

 

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

 

 

9.  Eventuelt 



Møde i Statikeranerkendelsesudvalget 27. november 2012 5 

 

 

NJA orienterede om en kommende aktivitet i det nye år med ajourføring af SBi-anvisning 223.  Han oriente-

rede endvidere om en anden aktivitet i samarbejde med Dansk Standard om kontrol af byggeteknisk doku-

mentation. Det vil formentlig betyde, at dele af kapitel 5 i SBi-anvisning 223 flyttes over i en ny standard. 

Han påpegede, at det er vigtigt, at erfaringerne i statikeranerkendelsesudvalget indgår i arbejdet og NJA 

opfordrede til input og kommentarer. Så snart projektbeskrivelsen foreligger og er accepteret af Energisty-

relsen sendes den til udvalget.  

 

HM foreslog, at punktet kommer til behandling på statikeranerkendelsesudvalgets juni-møde, til hvilket der var tilslut-

ning. 

 

  


