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1. Godkendelse  

Til mødet var eftersendt materiale, herunder klagebrev fra den ansøger, hvis ansøgning om statikeranerken-

delse blev behandlet på sidste møde. Der var enighed om at behandle materialet under dagsordenens punkt 

3. 

 

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra udvalgets møde den 27. januar 2011 blev godkendt med enkelte rettelser. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

På sidste møde blev der givet afslag på en ansøgning om statikeranerkendelse. Der blev efterfølgende den 2. 

februar sendt et brev til ansøgeren med begrundet afslag med 8 konkrete punkter. Afslagsbrevet gav anled-

ning til en fornyet henvendelse fra ansøgeren, der herefter den 7. februar 2011 fik tilsendt et uddybende no-

tat med forklaringer på afslaget. I henvendelsen bad ansøgeren om at få udleveret bedømmelsesudvalgets 

karaktergivning, hvilket ikke blev imødekommet. 

 

Ansøgeren fremsendte et nyt brev til statikerudvalget den 21. marts 2011. Heri var fremført en række klage-

punkter og ansøgeren anmodede om at få oplyst karaktergivning og votering i udvalget. Endvidere opfor-

drede ansøgeren udvalget til ”at foretage en objektiv revurdering på eget initiativ, uden at der indgives en 

officiel klage.”  

 

Udvalget drøftede sagen, og der var enighed om, at der af principielle grunde ikke udleveres karakterer fra 

bedømmelsesudvalgene og heller ikke oplysninger om voteringer i udvalget. 

 

Der var endvidere enighed om, at den nye henvendelse ikke ændrer udvalgets opfattelse af sagen, og at 

udvalget ikke agter at tage sagen op af egen drift. Det meddeles ansøgeren, at brevet ikke giver anledning til 

yderligere bemærkninger fra udvalget.  

 

 

4. Meddelelser 

Det blev taget til efterretning, at anerkendt statiker Birger Lund (CB61), Certifikatnummer 1970:001, Birger 

Lund A/S har meddelt, at han ikke ønsker at forny sin statikeranerkendelse, der udløber den 24. april 2011. 

 

 

5. Økonomi 

Med dagsordenen var udsendt en økonomiopgørelse pr. 28. februar 2011.  

 

JF gennemgik regnskabsmaterialet, der viser indtægter for 2011 på 546.000 kr., hvilket er i god overens-

stemmelse med budgettet. 

 

Økonomioversigten blev taget til efterretning. 

 

 

6. Nye projekter 

Det blev taget til efterretning, at der p.t. ikke er nye ansøgninger om statikeranerkendelse til behandling. 
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PK oplyste, at han har været i kontakt med et par virksomheder omkring nye ansøgere. 

 

 

7. Fornyelser 

 

7.1 Sagsnr. 2010-008 

Ansøgningen blev behandlet på sidste møde, hvor det blev besluttet at anmode om supplerende oplysnin-

ger. Ansøgeren har indsendt de ønskede oplysninger, og på den baggrund godkendte udvalget en fornyelse 

af statikeranerkendelsen. 

 

 

7.2 Sagsnr. 2011-001 

Ansøgningen blev behandlet på sidste møde, hvor det blev besluttet at anmode om supplerende oplysnin-

ger. Ansøgeren har fremsendt supplerende materiale. Sagen er fortsat under behandling. 

 

Anerkendelsesperioden forlænges administrativt til den 16. juni 2011.  

 

 

7.3 Sagsnr. 2011-003 

Ansøgningen blev behandlet på sidste møde, hvor det blev besluttet at anmode om supplerende oplysnin-

ger. Der er fremsendt supplerende oplysninger, og på den baggrund godkendte udvalget en fornyelse af 

statikeranerkendelsen. 

 

 

7.4 Sagsnr. 2011-004 

Sagen er under behandling. 

 

Anerkendelsesperioden forlænges administrativt til den 16. juni 2011. 

 

 

7.5 Sagsnr. 2011-005 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

7.6 Sagsnr. 2011-006 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

7.7 Sagsnr. 2011-007 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

7.8 Sagsnr. 2011-008 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 
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7.9 Sagsnr. 2011-009 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

7.10 Sagsnr. 2011-010 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

7.11 Sagsnr. 2011-011 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

7.12 Sagsnr. 2011-012 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

8. Statikerordningens fremtidige forankring 

HM henviste til udvalgets drøftelser på sidste møde om statikerordningens fremtidige forankring. Her var 

der overvejende tilslutning til at undersøge en flytning af ordningen fra IDA til SBi. Det blev aftalt, at for-

mand og næstformand skulle forsøge at få et snarligt møde med IDAs formand, hvor man kunne orientere 

IDA om udvalgets tanker omkring flytning og høre IDAs reaktion herpå. Fra IDA fik udvalget imidlertid 

den besked, at IDA ikke ville modsætte sig en flytning af ordningen, og at IDAs formand ikke så noget be-

hov for at mødes. På den baggrund skrev HM til udvalget og bad om tilkendegivelse fra baglandet, så det 

var et enigt udvalg, der arbejdede videre med sagen. I tillid hertil har SBi udarbejdet et oplæg fra om overta-

gelse af driften af statikerordningen. Der er pointeret, at SBi stiller sig til rådighed, men at det ikke er et stra-

tegisk ønske fra SBi at overtage ordningen. 

 

Efter at SBi var gået i gang med at udarbejde oplæg, kom der besked fra IDAs formand, Frida Frost om, at 

hun alligevel gerne ville mødes med statikerudvalgets formand og næstformand. HM og NJA mødtes med 

Frida Frost den 21. marts 2011. Her gav hun udtryk for, at hun var ked af, hvis ordningen forlader IDA, og 

hun var imødekommende omkring at beholde ordningen i IDA. På mødet drøftede man ”kontroverspunk-

terne”, dvs.:  

 - genvalgsbegrænsning,  

- krav om medlemskab af IDA for at være medlem af udvalget, som IDA dog fraveg ved den 

seneste udpegning,  

- spørgsmålet om fremtidig sekretærbistand, hvor der næppe vil kunne tilbydes en ny sekre-

tær med teknisk indsigt, samt 

- spørgsmålet om honorar for at sidde i udvalget. Dette var tidligere afvist af IDA, der har 

sammenlignet udvalget med bestyrelsen for et fagteknisk selskab.  

 

Det var disse punkter, der tilsammen gav anledning til ønsket om en flytning til SBi. 

 

HM oplyste, at Frida Frost vil tage sagen op i IDAs forretningsudvalg den 5. april 2011. Det var hans ind-

tryk, at Frida Frost ønsker en pragmatisk løsning. Han fandt, at udvalget bør afvente en tilbagemelding fra 

IDA.  

 

Det blev nævnt, at der p.t. ikke er sikkerhed for, at der er enstemmighed i udvalget, idet ikke alle har taget 

endelig stilling. 
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Det blev  oplyst, at EBST er orienteret om sagen, og at man ikke har nogen principielle betænkeligheder ved 

en flytning. EBST’s holdning er, at det må komme an på organisationerne bag ordningen, men at de vil se 

noget konkret, før de forholder sig til det.  

 

Det blev foreslået, at man skal gøre det, der er rigtigt for statikerordningen på lang sigt. Ordningen skal væ-

re i overensstemmelse med internationale standarder for personcertificering. 

 

Der blev givet udtryk for, at IDA dækker relativt bredt, men at IDA ikke er så faglig som tidligere; fx er 

normarbejdet flyttet væk fra IDA. 

 

HM konkluderede, at udvalget afventer et svar fra IDA, inden der tages stilling til den fremtidige placering. 

Det blev aftalt, at udvalget holder et ekstraordinært møde om sagen den 2. maj 2011 kl. 12-15. 

 

 

9. Revision af statikerordningen 

Med dagsordenen var udsendt forslag til ændret formulering af Bygningsreglementets bilag 3. Ændringerne 

vedrører anerkendte statikere fra andre lande. Formuleringerne er blevet til i samarbejde med jurister i EBST 

og Styrelsen for Internationale Uddannelser, SIU. Udvalget tog ændringsforslagene til efterretning. 

 

Endvidere var udsendt forslag til ændringer i statikerhåndbogen og tilhørende bilag. Ændringsforslagene 

var udsendt som udkast 3 til statikerhåndbogen, som omfatter ændringer, der blev besluttet i udvalget den 

4. oktober 2010. Udkast 3 blev taget til efterretning. Derudover var udsendt ændringsforslag i form af udkast 

4 til statikerhåndbogen. Udkast 4 omfatter ændringsforslag fremsat efter den 4. oktober 2010, herunder æn-

dringer i relation til anerkendte statikere fra andre lande. Sidstnævnte formuleringer er afstemt med juri-

sterne i EBST og SIU.  

 

Udvalget drøftede håndbogens afsnit 5 samt bilag 5A og 5B i relation til kontrol af leverandørberegninger. 

Der var enighed om, at der skal være en bedre sammenhæng mellem bilag 5A og 5B mht. kontrol af leve-

randørberegninger, og at der skal foretages nogle præciseringer. Der blev nedsat en arbejdsgruppe beståen-

de af NJA, AaH og BF, der udarbejder forslag til ændringer. 

 

Vedrørende håndbogens bilag 4C var der enighed om, at der skal tilføjes noget om dokumentationsklasse, 

og at punktet Projektering/kontrol skal uddybes. Det blev aftalt, at AaH udarbejder forslag. 

 

Udvalget gennemgik udkast 4, og der blev aftalt nogle mindre justeringer, som NJA indarbejder. 

 

Udvalget drøftede den karakterskala, som benyttes ved vurderingen af projekter, herunder om man eventu-

elt skal benytte en anden skala. JJ udarbejder et udkast til næste møde. 

 

Udvalget vil forsøge at færdigbehandle håndbogen på mødet den 16. juni 2011. 

 

Med dagsordenen var udsendt forslag til brev/mail til de anerkendte statikere om den anerkendte statikers 

kontrol af leverandørberegninger. Udvalget godkendte teksten til udsendelse. 
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10. DS/INF Konsekvensklasser 

Dansk Standard vil med Niels-Jørgen Aagaard som pennefører og efter aftale med EBST udarbejde mere 

detaljerede retningslinjer for indplacering af konstruktioner og konstruktionsdele i konsekvensklasser. 

 

NJA oplyste, at han har modtaget input fra AaH, BF og PK. Der vil snart være et udkast klar, som vil blive 

sendt til kommentering blandt udvalgets medlemmer. Det forventes sendt i offentlig høring efter sommerfe-

rien. 

 

 

11.  Næste møde 

Der blev aftalt et ekstraordinært møde om statikerordningens fremtidige forankring 

 

 Mandag den 2. maj 2010 kl. 12.00 – 15.00 

 

Endvidere blev der aftalt følgende møder i udvalget:   

 

Torsdag den 16. juni 2011 kl. 12.00 – 17.00 

Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 12.00 – 17.00 

Torsdag den 1. december 2011 kl. 12.00 – 17.00  

 

Hvis dagsordenerne sandsynliggør, at møderne bliver af længere varighed, kan mødetidspunkterne dog 

ændres til kl. 9.30. 

 

 

12. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 


