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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra udvalgets møde den 4. oktober 2011 blev godkendt med bemærkning om en supplerende ano-

nymisering i punkt 7.4. 

 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

Klagesag 

HM oplyste, at han den 1. november 2011 havde deltaget i møde i IDAs Forretningsudvalg, hvor man be-

handlede klagen fra en anerkendt statiker som følge af, at anerkendelsesudvalget havde afslået at forny hans 

statikeranerkendelse. Forretningsudvalget/Hovedbestyrelsen har efterfølgende godkendt afslaget på forny-

else af anerkendelsen.  

 

Det blev drøftet, om der bør indføres et gebyr på f.eks. 15 tkr. for at klage over afslag på fornyelse. I givet 

fald skal gebyret tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Det kan evt. komme med i næste rettelse til stati-

kerhåndbogen. 

 

Aldersfordeling 

Med dagsordenen var udsendt et notat om de anerkendte statikeres aldersfordeling og anciennitet som an-

erkendte statikere. Antallet af anerkendte statikere er faldet over de seneste år til nu 88. Aldersspredningen 

ligger fra 36 år til 75 år. Gennemsnitsalderen er på 57 år. Ancienniteten som anerkendt statiker varierer fra 1 

til 42 år, og den gennemsnitlige anciennitet er på 18 år.  Udvalget vurderer, at markedskræfterne vil give 

anledning til nye ansøgninger om statikeranerkendelse.  

 

 

4. Meddelelser 

Det blev oplyst, at Mette Holck har overdraget sine opgaver for statikerordningen til Jonna Menne og Lone 

Høyrup.  

 

 

5. Økonomi 

Med dagsordenen var udsendt budget for 2012, som er godkendt af IDAs Forretningsudvalg. Endvidere var 

udsendt regnskab pr. 31. oktober 2011. JF gennemgik regnskabet, der udviser et overskud, der er ca. 120.000 

kr. større end budgetteret for perioden. Det skyldes primært, at der har været flere fornyelser i perioden end 

budgetteret, og der har ikke været nogen nye projekter. Det skønnes, at et nyt projekt genererer en nettoud-

gift på ca. 20.000 kr. Der forventes et overskud i 2011 på ca. 300.000 kr. og en formue ved årets udgang på ca. 

570.000 kr.  

 

Budget og regnskab blev taget til efterretning.  

 

 

6. Nye projekter 

Der er p.t. ingen nye projekter under behandling. PK har ikke haft nye henvendelser siden sidste møde. Der 

er muligvis et par ansøgninger på vej. 
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7. Fornyelser 

Indledningsvis blev der orienteret om den bedømmelse af et helt projekt, der skal gennemføres i 2012. Der er 

foretaget lodtrækning i sekretariatet blandt de 23 anerkendte statikere, der skal indsende ansøgning om for-

nyelse i 2012. Udvalget er ikke gjort bekendt med, hvem den pågældende er. 

 

Det blev besluttet, at der sendes en orientering om bedømmelse af et helt projekt ud til de anerkendte stati-

kere. Her henvises bl.a. til, at ordningen nu er en certificeringslignende ordning. 

 

 

7.1  Sagsnr. 2011-014 

Ansøgningen blev behandlet på sidste møde, hvor det blev besluttet at indhente projekteringsgrundlag 

eller projekteringsforudsætninger vedrørende to af projekterne samt en redegørelse for, hvad ansøgeren 

har projekteret, og hvad han har kontrolleret. Det blev endvidere besluttet at indhente kontroldokumen-

tation for det, han har kontrolleret. 

 

Ansøgeren havde indsendt supplerende materiale. Udvalget besluttede af forny anerkendelsen. Det be-

mærkes i svaret til ansøgeren, at udvalget forventer, at han fremover udfører kontrol og dokumentation 

af kontrollen i henhold til SBi-anvisning 223. 

 

7.2  Sagsnr. 2011-016 

Ansøgning om fornyelse blev behandlet på sidste møde. Vedrørende et af projekterne var i projektover-

sigten anført, at ansøgeren har været projekterende, hvilket også er anført i den tilhørende statiker-

erklæring. I noget af det fremsendte bilagsmateriale vedrørende de statiske beregninger var anført, at 

andre havde udarbejdet det, og på noget af materialet var anført, at ansøgeren havde kontrolleret det. 

Det blev besluttet at anmode ansøgeren om at redegøre for, hvad han har projekteret/godkendt/kontrol-

leret. Ansøgeren blev anmodet om at beskrive godkendelsesprocedure og fremsende godkendelsesdo-

kumentation, hvis han havde godkendt beregningerne, og hvis han havde været kontrollant, skulle han 

fremsende kontroldokumentation og en statikererklæring på det. 

 

Ansøgeren havde indsendt supplerende materiale og forklaringer. Udvalget fandt, at der fortsat er 

uoverensstemmelser mellem dokumenterne. Ansøgeren anfører, at han har godkendt de forskellige de-

le af projektet, men det er også anført, at han har kontrolleret dele af projektmaterialet. Udvalget anmo-

dede om at få uddybende og supplerende forklaringer på uoverensstemmelser i det fremsendte materi-

ale. 

Anerkendelsen forlænges administrativt til den 20. marts 2012.  

 

7.3  Sagsnr. 2011-017 

Ansøgningen om fornyelse blev behandlet på sidste møde. Ansøgeren havde anført, at han ikke havde 

afgivet statikererklæring på nogen sager. Af projektmaterialet fremgik, at ansøgeren i juni 2011 havde 

udført tredjepartskontrol på et bolig- og erhvervsbyggeri i 11 etager. Udvalget bad ansøgeren redegøre 

for, hvorfor der ikke er udarbejdet statikererklæring i forbindelse med kontrollen. 

 

Ansøgeren havde fremsendt en supplerende redegørelse. På den baggrund besluttede udvalget at forny 

statikeranerkendelsen. 
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7.4  Sagsnr. 2011-018 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

7.5  Sagsnr. 2011-019 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

Ansøgeren havde ved alle projekter i projektoversigten anført, at projektering og kontrol var udført i 

firmaet. I svaret til ansøgeren anføres, at det skal fremgå, hvilken person, der har projekteret og hvilken 

person, der har kontrolleret. Specielt ved projekter, hvor der kræves en anerkendt statiker, må det ikke 

være samme person, der projekterer og kontrollerer. 

 

7.6  Sagsnr. 2011-020 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 7.7  Sagsnr. 2011-021 

Ansøgning om fornyelse af statikeranerkendelse var eftersendt til udvalget. 

 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt. 

 

 

8. Næste møde 

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

 

 Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 12.00 – 17.00 

 Onsdag den 13. juni 2012 kl. 12.00 – 17.00 

 

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

ændres til kl. 9.30. 

 

Møder i 2. halvår 2012 aftales på næste møde. 

 

 

9. Eventuelt 

Intet under dette punkt.  


