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1 1 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen indstilles til godkendelse. 

 

 Referat: 

 Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen. 

  

2 2 Godkendelse af referater fra sidste møde  
 

2.a 2.a Godkendelse af internt referat  
Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 19. november 2018 blev 
udsendt den 26. november 2018 med indsigelsesfrist til den 3. december 2018. 
Der blev ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referatet er 
vedlagt. 

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet, med en bemærkning om af SBi 270 skal 
ændres til SBi271 (Det står korrekt i det offentlige referat) 

  

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 19. 
november 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   
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3.a 3.a Høring vedr. "Udkast til vejledning om certificering af statikere og 
brandrådgivere”.  
Anerkendelsesudvalget har modtaget høring vedr. "Udkast til vejledninger 
om certificering af statikere og brandrådgivere". Det endelige høringssvar er 
vedlagt.  

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard gennemgik kort det endelige høringssvar. 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

3.b 3.b Høring vedr. "Udkast til vejledninger om certificeredes virke"  
Anerkendelsesudvalget har modtaget høring vedr. "Udkast til vejledninger 
om certificeredes virke". Det endelige høringssvar er vedlagt.  

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard gennemgik kort det endelige høringssvar. 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

3.c 3.c Møde med Dancert (Teknologisk Institut) vedr. kommende 
akkrediteringsorgan  
Som tidligere aftalt er der arrangeret møde med Dancert og IDA med henblik 
på drøftelse af kommende akkrediteringsorgan. Niels-Jørgen Aagaard 
orienterer om mødet. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Ændring til overskrift i punktet: Akkrediteringsorgan skal ændres til 
certificeringsorgan. 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om de væsentligste punkter fra mødet. På 
vegne af Anerkendelsesudvalget havde han og Martin givet udtryk for, at de 
bakker op om Dancerts arbejde. Carl Aage Dahl udtrykte ønske om, at 
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Anerkendelsesudvalgets erfaringer kan komme uvildige aktører som Dancert 
til gode fremadrettet. Der er ikke lavet en aftale om samarbejde, men 
parterne mødes, når der er nyt.  

Bent Feddersen orienterede om, at Rambøll har ansøgt DANAK om at blive 
certificeringsorgan for statik og brand.  

Selv med 2 certificeringsorganer vurderes det, at der ikke kan nå at komme 
tilstrækkeligt med ansøgere igennem i år. Det vurderes derfor, at den 
nuværende overgangsordning formentlig bliver forlænget, når den udløber 
pr. 31. december 2019. 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Det blev besluttet, at Anerkendelsesudvalget ikke længere i denne sag agerer som et 
samlet udvalg, da Bent Feddersen med sin ansættelse hos Rambøll i givet fald får 
interessekonflikter. Flere medlemmer af udvalget ønsker fortsat at arbejde for, at der 
kommer et uafhængigt certificeringsorgan.  

 

  

3.d 3.d Anerkendte statikeres udtræden af ordningen i 2018  
Nedenfor ses en oversigt over de anerkendte statikere, der er udtrådt af 
ordningen i 2018. 

Bent Lind, pr. 6. februar 2018 
Peter Lind, pr. 17. juni 2018 
Frode Vedsø, pr. 17. juni 2018 
Niels-Jørgen Toftegaard, pr. 5. december 2018 
Niels Skibsted, pr. 31. december 2018 
Jørgen Skovmand, pr. 31. december 2018 
Per Mohr Thygesen, pr. 31. december 2018 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Martin Hoff Ludvigsen har på baggrund af data fra sekretariatet udarbejdet 
en graf, der viser udviklingen i antallet af anerkendte statikere gennem årene.  

Grafen viser et jævnt nedadgående antal anerkendte statikere, og set i lyst af 
certificeringsordningen må vi forvente, at antallet af anerkendte statikere vil 
falde yderligere de kommende år.  
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Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

4 4 Økonomi  
Årsregnskabet er endnu færdigt og behandles derfor på næste møde. 

 

 Referat: 

Ingen bemærkninger. 

  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Udvælgelse af fornyelse til udvidet fornyelse  
I oktober 2013 besluttede anerkendelsesudvalget - efter indstilling fra 
administrationen - at gennemføre lodtrækning blandt næste års ansøgere om 
fornyelse med henblik på at finde en ansøger til udvidet vurdering i det 
efterfølgende år. 
 
Indstilling: Der foretages lodtrækning for 2019. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget gennemførte lodtrækningen. 

  

6 6 Nye projekter  
 

6.a 
6.a  
Forespørgsel 

Anerkendelsesudvalget har modtaget en forespørgsel gående på, om man 
kan indsende en ansøgning om statikeranerkendelse på et projekt, der ikke 
med sikkerhed opfylder betingelsen om, at projektet skal være under 
opførelse eller realiseret ved indsendelse af ansøgning om anerkendelse.  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om projektet kan indsendes. 

 

 Referat: 

Der skal altid foreligge en byggetilladelse for et projekt, der ønskes lagt til grund 
forbedømmelse ved ansøgning om anerkendelse.  
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7 7 Fornyelser  
 

7.a 7.a Sagsnr. 2018-003  

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse. Sagen 
genoptages på næste møde i Anerkendelsesudvalget. 

  

7.b 7.b Sagsnr. 2018-016  

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

  

7.c 7.c Sagsnr. 2018-015  

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

  

7.d 7.d Sagsnr. 2018-019  

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

  

7.e 7.e Sagsnr. 2018-014  

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

  

8 8 Mødeplan  
Der er planlagt følgende møder i foråret 2019: 

28. marts 2019 kl. 12.00-17.00 
4. juni 2019 kl. 12.00-17.00 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at de planlagte mødedatoer fastholdes. 
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9 9 Eventuelt  
 

 Referat: 

Ingen bemærkninger. 
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