
Godkendt REFERAT 

Statikeranerkendelsesudvalget 

tirsdag den 20. marts 2018 

kl. 12:00 – 16:15 

IDA Mødecenter, København 

 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 

Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Aase Marie Hou, Ole Meinicke Stilling, Mesut Ocak, Bent Feddersen, Niels-Jørgen Aagaard, Per Kjærbye 

(faglig sekretær) 

 
Afbud: 

Jozsef Fodor, Martin Hoff Ludvigsen 
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1 
1 Godkendelse af dagsorden   
 

 Referat: 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  
 

2.a 2.a Godkendelse af internt referat  

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 23. januar 2018 blev udsendt 

den 30. januar 2018 med indsigelsesfrist til den 6. februar 2018. Der blev ikke 

modtaget indsigelser til referatets konklusioner.  

Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.  

  

2.b 2.b Godkendelse af offentligt referat  

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs pkt. 1.4.4 skal mødereferater 

godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter 

offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 23. 

januar 2018 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.  

  

3 3 Meddelelser  
 

3.a 3.a Tilbagemelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. overgangsordning 

for Anerkendelsesudvalget  

IDA har været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende 

Anerkendelsesudvalget virke i overgangsperioden. TBBSTs svar er tidligere 

rundsendt til udvalget og vedlægges til orientering. 
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Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

  

3.b 3.b Jozsef Fodor udtræder af Anerkendelsesudvalget  

Jozsef har meddelt, at han ønsker at udtræde af udvalget pr. 17. februar 2018. 

Kommunernes Landsforening er bedt om, at udpege nyt medlem til 

udvalget.  

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Det blev aftalt, at administrationen sørger for, at der bliver sendt en hilsen til 

Jozsef, med tak for hans indsats gennem årerne.  
 

  

4 4 Valg af ny kasserer  

Da Jozsef Fodor har valgt at trække sig fra Anerkendelsesudvalget, skal der 

vælges en ny kasserer for den resterende valgperiode. 

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget vælger ny kasserer. 

 

 

 Referat: 

Aase Hou blev valgt som ny kasserer til udløb af hendes valgperiode.  
 

  

5 5 Økonomi  
 

5.a 5.a Årsregnskab 2017  

Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2017 vedlægges med henblik 

på godkendelse på mødet. Regnskabet udviser et resultat på 100 tkr. 

(underskud) mod et budgetteret overskud på 31 tkr. Dermed udgør 

statikeranerkendelsesordningens formue pr. 1. januar 2018 494 tkr.  

Ifølge statikeranerkendelseshåndbogens bestemmelser tilstræbes en formue, 

der mindst svarer til den årlige omsætning.   

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til følgende forhold: 
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Ved regnskabet pr. 31. oktober 2017, viste forecastet et underskud på 68 tkr. 

Det realiserede er 32 tkr. dårligere end forecastet. De samlede indtægter for 

året er 10 tkr. højere end budgetteret.  De samlede udgifter for året er 141 tkr. 

højere end budgetteret.   

Kontingentindtægterne for året endte på det tidligere forecastede beløb på 590 

tkr., hvilket er 10 tkr. laveret end budgetteret som skyldes en udmeldelse i 

starten af 2017.  

Udgifter til bestyrelseshonorar og administrationsaftale følger det 

budgetterede. Udgifterne til bestyrelsesmøder er 33 tkr. lavere end 

budgetteret, da der de sidste par år er afholdt færre møder uden at budgettet 

til bestyrelsesmøderne er reguleret ned.  

Ansøgninger – som nævnt i tidligere rapporteringer og som budgetteret, er 

der i 2017 indtægter for 2 ansøgninger om anerkendelse i 2017.  

Udgifterne til ansøgninger er samlet set for 2017 på 220 tkr., hvilket er 110 tkr. 

højere end det budgetterede. Merforbruget skyldes, også som tidligere nævnt, 

at udgifter vedrørende ansøgninger normalvis falder året efter indtægten er 

registreret, da eksterne granskere og bedømmelsesudvalget først afregnes, når 

en ansøgning om anerkendelse er færdigbehandlet. 

Fornyelser – for året er der indtægter for 13 fornyelser mod 10 budgetteret. 

Det giver en merindtægt på 20 tkr. Udgifterne til fornyelser følger nogenlunde 

forecastet på 145 tkr. mod 90 budgetteret.   

Underskuddet kan samlet set forklares således: 

Merforbrug på udgifter  

• 110 tkr. i merforbrug på ansøgninger som følge af 30 tkr. i 

ekstraordinært honorar samt ekstra udgifter til behandling af 

ansøgninger 

• 14 tkr. mere på diverse andre arbejdsopgaver, blandt andet til trykning 

af hæftet ”Bliv anerkendt statiker” 

• 55 tkr. i merforbrug på fornyelser   

Derudover er der et mindre forbrug på ialt 6 tkr. vedrørende klager og 

løbende ekspeditioner samt mindre forbrug på bestyrelsesmøder på 34 tkr. 

Samlet set 40 tkr. samt 10 tkr. mere i indtægter end budgetteret.   

Indstilling: Årsregnskabet for 2017 indstilles til godkendelse og underskrift.  

Økonomi 2018 
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Det kan oplyses, at kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2018 pt. ligger 

på 565 tkr.  

 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard gjorde opmærksom på, at formuen nu er under den fastsatte 

grænse. Udvalget og administrationen vil være opmærksomme på det i den kommende 

tid, men igangsætter ikke tiltag for at ændre det på nuværende tidspunkt. 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte årsregnskabet 

2017. 

Regnskabet sendes efterfølgende til underskrift hos kasserer og formand. 

 

  

6 6 Sager til behandling  
 

6.a 6.a Status på certificeringsordningen  

Sekretariatet har ikke nye oplysninger, men der tages en runde om status på 

certificeringsordningen. 

Indstilling: Til drøftelse 

 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at der arbejdes med vejledninger til 

bygningsreglementet henover foråret, mens der formentlig ikke kommer 

justeringer i certificeringsbekendtgørelsen – der er dog forskelligrettede 

tilbagemeldinger, så det vides ikke helt, om der bliver foretaget justeringer. 

Niels-Jørgen Aagaard har haft en snak med TBBST om inhabilitet. Det er et 

problem, når virksomheder kan certificere egne ansatte. TBBST har svaret, at 

de er opmærksomme på det, men ændrer ikke noget på nuværende 

tidspunkt.  

Niels-Jørgen Aagaard har ligeledes været i dialog med FRI om 

problemstillingen.  

Der var enighed om, at Anerkendelsesudvalget også gerne vil lave en skriftlig 

henvendelse til TBBST om udfordringen med inhabilitet. Det blev ikke 

konkluderet, hvem der udarbejder brevet. 

Niels-Jørgen Aagaard har udarbejdet et udkast til brev til styrelsen fra 

Anerkendelsesudvalget angående habilitet, som rundsendes til 

kommentering. 
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6.b 6.b Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en høring vedrørende udkast til 

vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere. 

Vejledningen retter sig til organer, der akkrediteres til at certificere statikere 

og brandrådgivere. Vejledningen beskriver derfor de krav, der stilles til 

certificeringsorganer og krav til kvalifikationer og kompetencer for personer, 

der søger om at blive certificeret, samt processen herfor.  

Da høringsfristen er den 21. marts, bedes alle have forberedt eventuelle 

bemærkninger inden mødet, så vi kort efter mødet kan lave et samlet 

høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om indhold af Anerkendelsesudvalgets 

høringssvar. 
 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget gennemgik den fremsendte høring vedrørende udkast til 

vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere og havde følgende 

bemærkninger: 

3 Database til oplysninger om certificerede statikere og brandrådgivere 

Anerkendelsesudvalget anbefaler på det kraftigste, at databasen er offentlig 

tilgængelig både for kommunerne og bygherrer.  

4.2.4 Dokumentation for kompetencer for konstruktionsklasse 3 og 4 

S. 21 Afsnittet Projektet, der indsendes til certificeringsorganet…. Dette bør 

præciseres til: Byggeriet skal være udført og ibrugtagningstilladelse skal foreligge.  

4.3.4 Dokumentation for kompetencer for statikere til tredjepartskontrol af 

statikere 

Det ønskes, at ansøgeren med det indsendte projekt dokumenterer at kunne virke som 

kontrollant, men ansøgeren ansøger om at blive kontrollant og vil derfor ikke kunne 

fremsende den ønskede dokumentation.  

4.4.2.1 Dokumentation for kompetencer for konstruktionsklasse 3 og 4 

Underpunkterne 4.4.2.1 og 4.4.2.2. modsiger punkt 4.4.2.  

Forslag til ny tekst:  

For en person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter 

anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen, IDA, kan anerkendelsen 

lægges til grund for certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 med 

følgende tilføjelse: Bedømmelse af dokumenteret virke som anerkendt statiker siden 

tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse heraf på samme måde, som det fremgår 

af reglerne for ansøgning om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4.  
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Det bør ikke omfatte indsendelse af et helt projekt. 

Sekretariatet sørger for at lave et udkast til svar på høringen. Udkastet rundsendes til 

kommentering til udvalget med svarfrist den 21. marts kl. 13.00. 

 

  

6.c 6.c Ny SBi-anvisning  

Niels-Jørgen Aagaard orienterede på sidste møde om status på udarbejdelsen 

af den nye SBi-anvisning. Er der noget nyt at tilføje? 

Indstilling: Til drøftelse. 

 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard gav en status på udarbejdelsen af den ny SBi-anvisning, 

der får nr. 271. 

Det forventes, at anvisningen udkommer digitalt med udgangen af juni 2018. 

Niels-Jørgen Aagaard rundsender materiale til kommentering (udsendes af 

administrationen) 

 

  

7 7 Nye projekter  
 

 

 

7.a 7.a Sagsnr. 2017-022  
 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard blev udpeget som nyt medlem af bedømmelsesudvalget.  

Administrationen sørger for at lave en tidsplan, så der kan blive fastlagt et eventuelt 

evalueringsmøde med ansøgeren.  

 

  

8 8 Fornyelser  
 

8.a 8. Sagsnr. 2017-008  
 

 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt 

virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens 

håndbog, procedure 6: Anerkendte statikeres virke, som retningslinje for arbejdet som 

anerkendt statiker, samt en henstilling til, at alle projektskemaer skal være udfyldt 

korrekt.  
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8.b 8.b Sagsnr. 2017-016  
 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 

baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i juni.  

  

8.c Sagsnr. 2017-005  

Ansøgningen er trukket tilbage. Ansøgeren ophører med at virke som 

anerkendt statiker. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  
 

  

8.d 8.d Sagsnr. 2017-014  

 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt. 

 

  

8.e 8.e Sagsnr. 2017-017  
 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 

baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i juni.  

  

8.f 8.f Sagsnr. 2017-018  

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 

baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i juni.  

  

8.g 8.g Sagsnr. 2017-015  
 

 

 Referat: 
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Anerkendelsesudvalget drøftede muligheden for at give en administrativ forlængelse 

på den oplyste baggrund. Dette er desværre ikke muligt, da ansøgeren har mulighed 

for, at indsende en ansøgning om fornyelse af sin statikererklæring. 

 

  

9 9 Mødeplan  

Der er planlagt følgende møder i foråret 2018: 

Mandag den 11. juni kl. 12.00-17.00 

Indstilling: Anerkendelsesudvalget fastlægger et tentativt møde i september. 

 

 

 Referat: 

Der blev fastlagt følgende møder for efteråret 2018: 

Torsdag den 6. september kl. 12.00-17.00 

Tirsdag den 23. oktober kl. 12.00-17.00 

 

  

10 10 Eventuelt  

  
 

 Referat: 

Ingen bemærkninger. 
 


