
Offentligt REFERAT 
Statikeranerkendelsesudvalget 

tirsdag den 23. januar 2018 
kl. 14:00 – 17:00 

IDA Mødecenter, København 
 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 
Henrik Mørup, Aase Marie Hou, Niels-Jørgen Aagaard, Ole Meinicke Stilling, Bent Feddersen, Mesut Ocak, Martin Hoff Ludvigsen, Per 
Kjærbye (Faglig sekretær) 
 
Niels Jørgen Aagaard deltog dog ikke i behandlingen af punkt 7d og 7e 

 
Afbud: 
Jeppe Jönsson, Jozsef Fodor 

 
Observatør: 
 
 
Ansatte i IDA: 
Nina Seierup von Ahnen   
 

14:00 - 1 Godkendelse af dagsorden 

 2 Godkendelse af referater fra sidste møde 

  2.a Godkendelse af internt referat 

  2.b Godkendelse af offentlig referat 

 3 Meddelelser 

  3.a Rettelse til udpegningsperiode for Mesut 
Ocak og Martin Hoff Ludvigsen 

  3.b Status på certificeringsordningen 

 4 Økonomi 

 5 Sager til behandling 

  5.a Ny SBi anvisning 

 6 Nye projekter 

  6.a Sagsnr. 2017-021 

  6.b Sagsnr. 2017-022 

 7 Fornyelser 

  7.a Sagsnr. 2017-010 

  7.b Sagsnr. 2017-008 

  7.c Sagsnr. 2017-002 

  7.d Sagsnr. 2017-016 



Referat fra møde tirsdag den 23. januar 2018 i Statikeranerkendelsesudvalget

  2 
  7.e Sagsnr. 2017-005 

  7.f Sagsnr. 2017-014 

  7.g Sagsnr. 2017-017 

  7.h Sagsnr. 2017-018 

 8 Mødeplan 

- 17:00 9 Eventuelt 

 

 



Referat fra møde tirsdag den 23. januar 2018 i Statikeranerkendelsesudvalget

  3 
 

1 
1 Godkendelse af dagsorden   
 

 Referat: 

Henrik Mørup startede med at byde velkommen til Martin Hoff Ludvigsen, 
der er nyt medlem af udvalget udpeget af FRI. 

Der var ønske om, at der blev tilføjet et punkt 3.b "Status på 
certificeringsordningen". 

Med den tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 

  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde 
 

2.a 2.a Godkendelse af internt referat 
Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 4. december 2017 blev 
udsendt den 6. december 2017 med indsigelsesfrist til den 13. december 
2017. Der er modtaget følgende indsigelser fra Niels-Jørgen Aagaard: 

 Pkt. 3c: IDA kan ikke opfordre parterne bag anerkendelsesordningen til at 
’genudpege’ de nuværende medlemmer, men derimod at ’indstille disse til 
genudpegning’. Det er ikke parterne der udpeger men derimod IDA. 
Parterne indstiller. 

 Pkt. 9: præcisering: Anerkendelsesudvalget forventes at blive inviteret til at 
deltage i en følgegruppe for arbejdet. 

Referatet er vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med de indarbejdede rettelser.  

  

2.b 2.b Godkendelse af offentlig 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 4. 
december 2017 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er 
vedlagt. 
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Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse. 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse. 

  

3 3 Meddelelser 
 

3.a 3.a Rettelse til udpegningsperiode for Mesut Ocak og Martin Hoff Ludvigsen 
Som opfølgning på drøftelserne på sidste møde, har administrationen vendt 
udpegningsperioden igen.  

I henhold til IDAs regler udpeges man i alle IDAs organer til den resterende 
valgperiode, når man indtræder i et udvalg, hvor mere end halvdelen af 
valgperioden er gået. 

IDA er dog villig til, at ændre valgperioden, så udvalget sidder med 
forskudte perioder.   

Mesut Ocak udpeges fra 13. november 2017 til 13. november 2021 
Martin Hoff Ludvigsen udpeges fra 30. november 2017 til 30. november 2021 

Indstilling: Til orientering. 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

3.b 
3.b Status på certificeringsordningen   
 

 Referat: 

Sekretariatet orienterede om, at IDA har været i dialog med Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen (TBBST) med henblik på, at få bekræftet, at 
Anerkendelsesudvalget har hjemmel til, at fungere i overgangsperioden. 
Dette er bekræftet mundtligt, men IDA afventer fortsat en skriftlig 
tilbagemelding. 

Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen orienterede om, at de begge 
bidrager til udarbejdelsen af vejledninger til certificeringsbekendtgørelsen. 
Det forventes, at de vil være klar til offentliggørelse ultimo februar. 

Det forventes, at vejledningen angiver hvordan man på en lempelig måde, 
kan overflytte nuværende anerkendte statikere til certificeringsordningen. 
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Derudover orienterede Niels-Jørgen Aagaard om, at afsnittet i BR18 om 
anerkendte statikere, er identisk med det i BR15, med én undtagelse - 
paragraffen om, at udvalgets medlemmer kun kan genudpeges to gange 
udgår, så alle vil kunne genindstilles når deres valgperiode udløber den 30. 
september 2018. Dette begrundes med muligheden for, at sikre kontinuitet i 
overgangsperioden. 

Overgangsperioden er aftalt indtil den 31. december 2019. I den periode 
fortsætter udvalget arbejdet som hidtil. Herefter vil der kun kunne være tale 
om fornyelse af anerkendelser, for anerkendte statikere, der arbejder på 
igangværende projekter, der strækker sig udover deres nuværende 
anerkendelsesperiode. 

 

  

4 4 Økonomi 
Årsregnskabet for 2017 er endnu ikke afsluttet, så der er ikke noget 
til behandling under punktet. 

 

 Referat: 

  

  

5 5 Sager til behandling 
 

5.a 5.a Ny SBi anvisning 
Niels-Jørgen Aagaard giver en status på arbejdet og den formodede 
involvering af Anerkendelsesudvalget i en eventuel kommende 
følgegruppe. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om arbejdet med at lave en ny SBi-
anvisning. Det har vist sig, at der mere eller mindre er behov for en 
gennemskrivning af SBi223 og af den grund, har man endnu ikke været klar 
til at inddrage Anerkendelsesudvalget. 

Det er planen, at der nedsættes en følgegruppe, som formentlig inviteres til 
at deltage i to møder, hvor det første forventes at blive i marts. 
Anerkendelsesudvalgets medlemmer inviteres til at deltage i følgegruppen.  
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Hvis der bliver behov for det, vil der bliver indkaldt til et ekstra møde i 
Anerkendelsesudvalget.   

  

6 6 Nye projekter 
 

6.a 6.a Sagsnr. 2017-021 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget udpegede Carsten Munk Plum som ekstern gransker, Ole 
Meinicke Stilling som formand og Jeppe Jönsson som medlem af 
bedømmelsesudvalget. 

  

6.b 6.b Sagsnr. 2017-022 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget udpegede Gert Klavsen som ekstern gransker, Bent 
Feddersen som formand og Jozsef Fodor som medlem af bedømmelsesudvalget.  

  

7 7 Fornyelser 
 

7.a 7.a Sagsnr. 2017-010 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt.  

  

7.b 7.Sagsnr. 2017-008 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 
baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i marts.  

  

7.c 7.c Sagsnr. 2017-002 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelsen blev godkendt.  
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7.d 7.d Sagsnr. 2017-016 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 
baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i marts.  

  

7.e 7.e Sagsnr. 2017-005 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 
baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i marts.  

  

7.f 7.SSagsnr. 2017-014 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på 
baggrund af det fremsendte materiale.  

Ansøgningen genbehandles på Anerkendelsesudvalgets møde i marts.  

  

7.g 7.g Sagsnr. 2017-017 
AFVENTER supplerende oplysninger efter Per Kjærbyes første 
gennemgang. 

 

 Referat: 

Punkter behandles på næste møde i Anerkendelsesudvalget.  

  

7.h 7.h Sagsnr. 2017-018 
AFVENTER supplerende oplysninger efter Per Kjærbyes første 
gennemgang. 

 

 Referat: 

Punkter behandles på næste møde i Anerkendelsesudvalget.   
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8 8 Mødeplan 
Der er planlagt følgende tentative møder i foråret 2018: 

Tirsdag den 20. marts kl. 12.00-17.00 
Mandag den 11. juni kl. 12.00-17.00 

Indstilling: Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for foråret 2018. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at fastholde de planlagte møder. 

Sekretariatet sørger for, at opdaterer mødeindkaldelserne, så de ikke 
længere er tentative. 

  

9 
9 Eventuelt   
 

 Referat: 

Henrik Mørup orienterede om, at han har meddelt Foreningen af 
Anerkendte Statikere, at han ikke ønsker, at de genindstiller ham til at 
fortsætte i Anerkendelsesudvalget, når hans valgperiode udløber den 30. 
september 2018. 
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