
Godkendt offentligt referat 
Statikeranerkendelsesudvalget 

tirsdag den 4. juni 2019 
kl. 12:00 – 17:00 

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 
 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 
Niels-Jørgen Aagaard, Aase Marie Hou, Mesut Ocak, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Ole Meinicke Stilling, Finn O. Sørensen, 
Henni Thomsen Sørensen og Per Kjærbye (Faglig sekretær) 

 
Afbud: 
Jeppe Jönsson 
 
Observatør: 
 
 
Ansatte i IDA: 
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udførelse  
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  5.a Henvendelse fra Københavns kommune vedr. 
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 6 Nye projekter  

 7 Fornyelser  

 8 Mødeplan  
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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 28. marts 2019 blev udsendt 
den 4. april 2019 med indsigelsesfrist den 11. april 2019. 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 
den 28. marts 2019 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 Mesut Ocak stopper i Anerkendelsesudvalget  
Mesut Ocak har meddelt, at han desværre bliver nødt til at trække sig fra 
udvalget. 

IDA har anmodet KL om at udpege et nyt medlem til udvalget. 
 

 

 Referat: 

Mesut Ocak takkede for godt samarbejde i udvalget igennem årerne. 

Det kan oplyses, at sekretariatet har modtaget en indstilling fra KL af nyt 
medlem til udvalget. Medlemmet forventes godkendt på næste møde i IDAs 
forretningsudvalg. 

 

  

3.b 3.b Status på dialog med IDA / Dancert (Teknologisk Institut) vedr. kommende 
certificeringsorgan  
IDA og Dancert er enige om, at arbejde for en løsning, der gør overgangen 
mellem den gamle og den nye ordning så let som mulig. Herunder også 
sikre, at statikere der er aktive i begge ordninger, ikke bliver udtaget til 
stikprøvekontroller i begge organer. 
 
IDA har fået en henvendelse fra Dancert, hvor de anmoder IDA om at 
udpege et medlem til et certificeringsudvalg de nedsætter. Udvalgets formål 
er at sikre og bekræfte troværdighed og upartiskhed i Dancerts certificering 
af statikere. IDA er i dialog med Dancert om udpegningen.  
 
Indstilling: Til orientering. 
 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede kort om, at han og Carl Aage Dahl, IDA 
har holdt møde med Dancert, hvor de særligt talte om certificering af 
nuværende anerkendte statikere i certificeringsordningen og ønsket om, at 
undgå dobbelt kontrol af dem, der både er anerkendte statikere og 
certificerede. 

Anerkendelsesudvalget besluttede, at det bør være de enkelte certificeringsorganer 
der forholder sig til, hvordan nuværende anerkendte statikere overflyttes til 
certificeringsordningen. Det er uhensigtsmæssigt hvis der bliver for meget dobbelt 
kontrol, men da antallet af anerkendte statikere forventes at falde markant, 
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besluttede udvalget, at man løbende vil forholde sig til udfordringen, hvis det bliver 
et reelt problem. 

Anerkendelsesudvalget besluttede også, at eneste dokument, man kan udlevere til 
certificeringsorganer er den anerkendte statikers certifikat. Der udleveres ikke 
materiale fra anerkendelser eller fornyelser. 

 

  

3.c 3.c Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
Bygningsreglement 2018  
Anerkendelsesudvalget har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018 (BR 18). Det 
endelige høringssvar er vedlagt. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

3.d 3.d Status på SBi-anvisning 271 og standarder om kontrol af udførelse  
Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen orienterer på mødet om status på 
SBi-anvisning 271 og standarder om kontrol af udførelse. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard gav en kort status på arbejdet. Der er udarbejdet et 
udkast til 3. udgave af SBi-anvisning 271 med nye henvisninger til DS/EN 
1990 DK NA og DS1140 om kontrol af udførelse samt sproglige rettelser. På 
grund af Folketingsvalget er tidsplanen lidt uklar. 

Det forventes, at denne udgave bliver trykt.  

 

  

4 4 Økonomi  
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4.a 4.a Perioderegnskab for 1. januar - 31. marts 2019  
Kvartalsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2019 
vedlægges. Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2019 
udviser et overskud for perioden på 624 tkr., hvilket er 29 tkr. højere end 
budgetteret. Kontingentindtægterne er 32 tkr. lavere end de budgetterede 
576 tkr. Det kan oplyses, at kontingentindtægterne siden marts måned er 
steget til 552 tkr. Grundet udmeldelser forventes det at forblive 552 tkr. året 
ud.  

Der er ikke modtaget/faktureret vedrørende ansøgninger om anerkendelse i 
2019 endnu, men som budgetteret forventes der 2 ansøgninger i løbet af 
året.  

Der er budgetteret med 11 fornyelser i 2019, samme antal som i 2018. Der er 
for første kvartal 2019 indtægter for 11 fornyelser. 5 af disse fornyelser er 
modtaget og faktureret i 2019 og de resterende 6 fornyelser blev faktureret i 
2018 og indtægten flyttet til 2019, da udgifterne til fornyelserne falder i år. 
Der forventes faktureret yderligere 5-6 fornyelser i resten af 2019. 

Fælles for udgifterne til ansøgninger og fornyelser er, at udgifterne er lidt 
lavere end budgettet for første kvartal. På nuværende tidspunkt kendes der 
ikke til ikke-budgetterede eller uforudsete udgifter for året, så det forventes 
at budgettet og det samlede budgetterede underskud på 51 tkr. for året 
holder, dog in mente at udgifterne til ansøgninger, som altid, falder 
afhængigt af hvornår de igangværende sager afsluttes og at dette kan have 
en påvirkning på årets samlede resultat og at der forventes en merindtægt 
for fornyelser.  

Indstilling: Til godkendelse. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Henvendelse fra Københavns kommune vedr. statikererklæringer  
Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen har modtaget vedlagte henvendelse 
fra Københavns kommune. 
 
Københavns kommune ønsker udvalgets holdning til indholdet af 
statikererklæringer. Da Københavns kommune har mange sager til 
behandling, har de, for at lette stikprøvekontrollen for konstruktionssager, 
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besluttet, at ansøger kan indsende sagerne (CC2 sager) i henhold til 
anerkendelsesordningen for statiker, ved at fremsende en statikererklæring.   

Spørgsmålet er, om Anerkendelsesudvalget kan acceptere vedhæftede 
eksempel på statikererklæring, som udført iht. anerkendelsesordningen? Og 
hvad er minimumskrav til en statikererklæring?   

Indstilling: Til drøftelse. 

 Referat: 

Mesut Ocak redegjorde for de udfordringer Københavns kommune støder 
på i forbindelse med afgivne statikererklæringer. På grund af mængden af 
sager, er der et ønske om, at færdigbehandle og afslutte sagerne hurtigere. 
Dette giver dog ofte problemer ift statikererklæringerne som ofte er 
mangelfulde eller indeholder fejlagtige oplysninger. 

I Anerkendelsesudvalget er der enighed om, at i tilfælde som det fremsendte 
eksempel, skal der rekvireres en kontrolrapport. Den kontrol Københavns 
kommune ikke selv udfører, skal de have dokumentation for, at den 
anerkendte statiker har lavet. Derfor bør Københavns kommune i det givne 
eksempel bede om, at få tilsendt kontrolrapporten. 

Da begge KL-udpegede medlemmer af Anerkendelsesudvalget kan nikke 
genkende til problematikken, besluttede udvalget, at udarbejde en skrivelse 
til samtlige anerkendte statikere, hvor man indskærper at samtlige 
statikererklæringer skal følge retningslinjerne i håndbogen for anerkendte 
statikere. 

Det blev besluttet, at Henni Thomsen Sørensen og Finn O. Sørensen 
gennemgår de relevante afsnit i håndbogen for at vurdere, om der er behov 
for rettelser i håndbogen, så der ikke opstår tvivl om udarbejdelse af 
statikererklæringer fremadrettet. De giver en tilbagemelding indenfor ca. 14 
dage.  

Sekretariatet laver udkast til svar til Københavns kommune samt mail til de 
anerkendte statikere. Begge svar rundsendes til udvalget inden de sendes. 
 

  

6 6 Nye projekter  
Der er ikke modtaget nye ansøgninger. 
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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7 7 Fornyelser  
Der er ikke på nuværende tidspunkt modtaget ansøgninger om fornyelse af 
anerkendelser. 
 

 Referat: 
Udvalget tog oplysningen til efterretning. 

 
  

8 8 Mødeplan  
Der er planlagt følgende møder i efteråret 2019: 
 
12. september 2019 kl. 12.00-17.00 
26. november 2019 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende julemiddag 
 
Indstilling: Til orientering. 
 
 

 Referat: 
Anerkendelsesudvalget besluttede at flytte næste møde til den 17. september kl. 
12.00-17.00. 

Mødet den 26. november fastholdes.  

 
  

9 9 Eventuelt  
  
 

 Referat: 
Ingen bemærkninger. 

  
 

 

 


	1 Godkendelse af dagsorden 
	2 Godkendelse af referater fra sidste møde 
	2.a Godkendelse af internt referat 
	2.b Godkendelse af offentligt referat 

	3 Meddelelser 
	3.a Mesut Ocak stopper i Anerkendelsesudvalget 
	3.b Status på dialog med IDA / Dancert (Teknologisk Institut) vedr. kommende certificeringsorgan 
	3.c Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Bygningsreglement 2018 
	3.d Status på SBi-anvisning 271 og standarder om kontrol af udførelse 

	4 Økonomi 
	4.a Perioderegnskab for 1. januar - 31. marts 2019 

	5 Sager til behandling 
	5.a Henvendelse fra Københavns kommune vedr. statikererklæringer 

	6 Nye projekter 
	7 Fornyelser 
	8 Mødeplan 
	9 Eventuelt 

