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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra udvalgets møde den 13. juni 2012 blev godkendt. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

På sidste møde blev der orienteret om evaluering af anerkendelsesordningen. Punktet er på nærværende 

dagsorden som pkt. 5. 

 

 

4. Meddelelser 

Der blev orienteret om, at en anerkendt statiker er gået på pension og har meddelt, at hans anerkendelse skal 

ophøre ved årets udgang. 

 

Statikerordningen har modtaget en henvendelse fra Energistyrelsen om, at de er blevet kontaktet af Styrel-

sen for Internationalisering og Universiteter (SIU), der via Erhvervs- og Vækstministeriet har fået en hen-

vendelse fra Kommissionen, der ikke mener, at de danske regler om anerkendelse af udenlandske statikere 

lever op til reglerne i anerkendelsesdirektivet.  Nærmere bestemt kravet om, at tjenesteyderen har udøvet 

det pågældende erhverv i mindst to år i løbet af de sidste ti år forud for leveringen af tjenesteydelsen, når 

erhvervet ikke er lovreguleret i oprindelsesmedlemsstaten, men når uddannelsen, der fører frem til erhver-

vet, er lovreguleret. Endvidere, at der i nogle tilfælde er krav om, at den pågældende ikke er dømt for et 

strafbart forhold, selvom det pågældende erhverv ikke hører til sikkerhedssektoren. Kommissionen ønsker 

ligeledes en afklaring af den forudgående kontrol af erhvervskvalifikationer, der anerkendes automatisk på 

grundlag af direktivet. Gennemføres en sådan kontrol systematisk eller kun, hvis den erhvervsudøvende 

ikke opfylder betingelserne.  

 

Statikeranerkendelsesudvalget nedsatte 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 formulerin-

ger 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.  Hvis der opstår forhold, som kræver inddragelse af Statikeranerkendelsesudvalget, sker dette ved e-

mailhøring. 

 

 

5. Evaluering af anerkendelsesordningen 

På sidste møde blev der fremlagt notat af 15. maj 2012 om evaluering af statikeranerkendelsesordningen. 

Notatet var udarbejdet til brug for udvalgets drøftelser om evaluering af ordningen på baggrund af et ønske 

fra IDA om gennemførelse af den første evaluering i begyndelsen af 2013. Notatet var endvidere udarbejdet 

til brug for kontakt til en eller flere konsulentvirksomheder med henblik på indhentning af omkostnings-

skøn vedrørende gennemførelse af en evaluering af ordningen. 
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Efter udvalgets møde 13. juni 2012 blev der modtaget et omkostningsskøn fra et konkret konsulentfirma. På 

baggrund af omkostningsskønnet  afsættes et beløb til gennemførelse af evaluering med ekstern konsulent-

bistand. Det er ikke indhentet yderligere omkostningsskøn. 

 

Det har efterfølgende været drøftet med IDA, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre den 

første evaluering af anerkendelsesordningen. IDA har på den baggrund indvilget i at udsætte evalueringen 

til foråret 2014, således at der bliver tid til opnåelse af flere erfaringer med den nye ordning, og således at 

evalueringen gennemføres i slutningen af den udpegningsperiode, som for 7 af udvalgets medlemmer udlø-

ber 1. oktober 2014. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede, at administrationen indhenter tilbud fra yderligere et par konsulentvirksom-

heder med henblik gennemførelse af første evaluering af den nye anerkendelsesordning i foråret 2014. 

 

 

6. Økonomi 

Regnskabet for statikerordningen pr. 30. juni 2012 udviser et overskud for perioden på ca. 323.000 kr., hvil-

ket er ca. 8.000 kr. mere end budgetteret. Regnskabet følger stort set budgettet, idet der dog vil blive en kon-

tingentindtægt på ca. 20.000 kr. mindre end budgetteret i 2012. For året som helhed er budgetteret med et 

overskud på 90.000 kr. Der må forventes et større overskud, hvis der ikke indgår nye projekter til bedøm-

melse. Der har p.t. været ét projekt ud af fire budgetterede. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget godkendte regnskabet pr. 30. juni 2012.  

 

Budget for 2013 

Budget for 2013 for anerkendelsesordningen er baseret på uændrede takster på såvel indtægts- som udgifts-

siden. I forhold til budgettet for 2012 indgår nu fuldt bestyrelseshonorar og lidt lavere forventede kontin-

gentindtægter på grund af faldende antal anerkendte statikere. Endvidere er der afsat 25.000 kr. ekstra til 

intern projektgranskning i forbindelse med fornyelse. Der budgetteres med en pristalsregulering af betalin-

gen til IDA for administration af ordningen. Der budgetteres således med et samlet overskud på 21.000 kr. i 

2013. Formuen ved udgangen af 2012 vurderes at være på 600 - 650.000 kr. Der er ikke afsat midler i 2013 til 

evaluering af anerkendelsesordningen. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede at indstille budgettet for 2013 til godkendelse i IDA. 

 

 

7. Nyt projekt til beslutning 

Der var ikke nye projekter til behandling. 

  

 

8. Fornyelser 

8.1  Sagsnr. 2012-007 

Ansøgning om fornyelse blev behandlet på sidste møde. Vedrørende det konkrete projektet blev det på-

peget, at ansøger i projektskemaet havde anført, at han har kontrolleret, mens det af projektmaterialet 

fremgår, at en anden har kontrolleret, og at ansøgeren har attesteret. Ansøger blev anmodet om at rede-

gøre for sin rolle i de forskellige projekter, og hvori opgaven med at kontrollere/attestere har bestået. 

Vedrørende projektet var der i projektmaterialet henvist til et dokument, der er ”Bilag til statikererklæ-
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ring”, og der var ønske om at se selve statikererklæringen. Supplerende redegørelse fra ansøger samt 

firmaets procedure for granskning/kontrol af projekter var efterfølgende indsendt og forelå til vurdering. 

 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt med følgende kommentarer til meddelelsen om fornyelse: Fornyel-

sen er givet på baggrund af projekter gennemført før indførelse af ny ordning og som følge af en i eftersendt materia-

le velbeskrevet kontrolfunktion. Udvalget gør opmærksom på, at den beskrevne kontrolprocedure, som anvendes i det 

pågældende firma, ikke er i overensstemmelse med de nye regler i statikerordningen. I den nye ordning gælder, at 

når den anerkendte statiker udfører kontrol af et byggeprojekt, så skal dette fremgå af dokumenterne i byggesagen, 

herunder statikererklæringen.  

8.2  Sagsnr. 2012-008 

Ansøgeren er den anerkendte statiker, hvis fornyelse i 2012 er udtrukket til kontrol af et helt projekt. På 

baggrund af den indsendte ansøgning er et projekt fra ansøgerens projektoversigt udtaget til kontrol. Der 

er indsendt projektmateriale, og ekstern projektgranskning er gennemført. Umiddelbart før sidste ud-

valgsmøde den 13. juni 2012 blev der udsendt en granskningsrapport.  

 

På sidste møde blev det besluttet at nedsætte et egentligt bedømmelsesudvalg med Aase Hou som for-

mand samt Henrik Mørup. Bedømmelsesudvalget har i august indhentet supplerende projektmateriale 

fra ansøger. Bedømmelsesudvalgets indstilling samt revideret granskningsrapport og vurderingsskema 

blev eftersendt til Statikeranerkendelsesudvalget mandag 17. september 2012.  

 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt med følgende kommentarer til meddelelsen om fornyelse: 

 Kun gældende belastninger mv. og statiske beregninger bør indgå i den samlede statiske dokumentation, så der 

ikke er uoverensstemmelse i as built dokumentationen. Dokumenternes opdeling og struktur bør følge SBI-

anvisning 223. 

 Der burde være taget hensyn til terrænkategori I for vind fra østlige retninger. Retningsfaktoren c2dir er fast-

lagt til 1,0 for vind fra vestlig retning. 

 Trykspændinger under stabiliserende vægge inklusiv lodrette forankringer bør fremgå. 

 Indspændingsmomenter mellem to pladefelter skal påføres begge pladefelter. 

 I beregningen af indstøbning af dorn i altaner savnes ophængningsarmeringen. Ifølge det supplerende materia-

le er oplægning af altaner på dorne dog ikke længere aktuel. 

 Beregningsresultater bør konkluderes. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget drøftede kort behovet for en bredere evaluering af processen for fornyel-

ser udtrukket til kontrol, herunder bl.a. omfanget af materiale, som i første omgang rekvireres fra ansø-

ger. Det blev konstateret, at det ikke umiddelbart var behov for ændringer, og at administrationen derfor 

foretager lodtrækning med henblik på valg af fornyelsesprojekt til fuld projektkontrol år 2013. 
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8.3  Sagsnr. 2012-009 

 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

8.4  Sagsnr. 2012-010 

Ansøger kontaktes på grund af mangelfuld udfyldelse af projektskemaerne. Ansøgeren anmodes om at fremsende en 

redegørelse for, hvorledes der er foretaget kontrol i de projekter, som ansøgeren har projekteret. Ansøgningen om 

fornyelse behandles på mødet 27. november 2012. 

 

 

9. Næste møde 

Der er aftalt følgende møder i udvalget:   

 Tirsdag den 27. november 2012 kl. 14.00 - ca. 18.00 - mødet afsluttes med ”julefrokost” 

 Fredag 22. marts 2013, kl. 10.00-14.00, 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. 

 

Administrationen indkalder til møderne i Outlook. 

 

 

10.  Konstituering af udvalget 

Den 2-årige valgperiode for udvalgets formand, næstformand og kasserer udløber den 4. oktober 2012. For-

mand, næstformand og kasserer kan genvælges og formand, næstformand og kasserer var villige til genvalg. 

Formandsvalget blev ledt af det længst siddende medlem af udvalget Bent Feddersen og de resterende valg 

af nyvalgt formand Henrik Mørup. 

 

Statikeranerkendelsesudvalget besluttede at udpege følgende for den kommende 2-årige periode: 

 Henrik Mørup som formand 

 Niels-Jørgen Aagaard som næstformand 

 Jozsef Foder som kasserer  

 

 

11.  Eventuelt 

Intet til punktet.  

 


