
Godkendt offentligt referat 

Statikeranerkendelsesudvalget 

tirsdag den 26. november 2019 

kl. 14:00 – 17:30 

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

 

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 

Niels-Jørgen Aagaard, Jeppe Jönsson, Aase Marie Hou, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Henni Thomsen 

Sørensen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær) 

 
Afbud: 

Ole Meinicke Stilling 

 
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 offentligt referat  

 3 Meddelelser  

  3.a Brev til samtlige anerkendte statikere  

  3.b Høring over udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 

(BR 18)  

  3.c Status på overgangsordningen for Anerkendelsesordningen  

  3.d Oversigt over anerkendte statikere  

 4 Økonomi  

  4.a Perioderegnskab for 1. januar - 31. oktober 2019  

 5 Sager til behandling  

  5.a Anmeldelse af anerkendt statiker  

  5.b Behandling af klage  

  5.c Revision af Håndbog for anerkendte statikere  

 6 Nye projekter  

 7 Fornyelser  

  7.a Sagsnr. 2019-004  

 8 Mødeplan  
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- 17:30 9 Eventuelt  
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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 17. september 2019 blev 

udsendt den 25. september 2019 med indsigelsesfrist til den 2. oktober 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 17. september 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  
 

3.a 3.a Brev til samtlige anerkendte statikere  

På sidste møde i Anerkendelsesudvalget blev det besluttet, at lave en 

orienteringsskrivelse til samtlige anerkendte statikere vedr. overgangen til 
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certificeringsordningen. Skrivelsen (vedlagt) er sendt til samtlige anerkendte 

statikere den 24. oktober 2019. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

3.b 3.b Høring over udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement (BR 18)  

Anerkendelsesudvalget har modtaget Høring over udkast til 

bekendtgørelse om bygningsreglement (BR 18). Høringen har været sendt i 

skriftlig høring i udvalget. På baggrund af høringen har Niels-Jørgen 

Aagaard og Bent Feddersen udarbejdet det endelig høringssvar, som er 

sendt til TBBST den 4. november 2019. Det endelige høringssvar er vedlagt. 

Indstilling: Til orientering og eventuel opfølgning. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

3.c 3.c Status på overgangsordningen for Anerkendelsesordningen  

Formanden har været inviteret til møde i TBBST vedr. udfasningen af 

anerkendelsesordningen og giver en mundtlig orientering om mødet. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Niels-Jørgen Aagaard, Carl-Aage Dahl (Adm. direktør i IDA) og Nina 

Seierup von Ahnen var invitereret til møde i TBBST den 18. november med 

henblik på at drøfte følgende dagsorden: 

1. Ændringer i BR18 (overgangsperiode) 

2. Økonomi  

3. Fastholdelse af anerkendelsesordningen i en periode, herunder: 

- Hvordan håndteres fornyelser? 



Referat fra møde tirsdag den 26. november 2019 i Statikeranerkendelsesudvalget

  5 

- Hvordan håndteres det, hvis en anerkendt statiker bliver certificeret 

undervejs i et projekt? 

4. Tidsplan  

Det blev aftalt på mødet, at Anerkendelsesudvalget skal lave et udkast til forslag til, 

hvilke ændringer der er behov for i overgangsperioden, hvor anerkendte statikere 

skal virke som certificerede. (Se referatet for punkt 5.C) 

Det blev aftalt, at Aase Hou som kasserer lavet et udkast til hvordan økonomien i 

Anerkendelsesordningen kommer til at se ud de kommende år, hvor det må 

forventes, at der er et større antal anerkendte statikere, der ikke ønsker at forny 

deres anerkendelse. 

Der skal også ses på antallet af Anerkendelsesudvalget møder samt honorar. I 2020 

forventes et uændret antal møder, men herefter vil der formentlig blive behov for 

færre. 

Hvis man kommer i en situation, hvor der ikke er flere anerkendte statikere, men 

der fortsat kører sager, som har opnået byggetilladelse efter 

anerkendelsesordningen, er det bygherrerne der har en udfordring. Det er ikke 

muligt at overflytte byggetilladelser givet på anerkendelsesordningen til 

certificeringsordningen. 

 

  

3.d 3.d Oversigt over anerkendte statikere  

På sidste møde i Anerkendelsesudvalget ønskede udvalget en oversigt over 

samtlige anerkendte statikere samt dem der har tilkendegivet, at de ikke 

ønsker at forny deres anerkendelse når den udløber. Oversigten er vedlagt. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

4 4 Økonomi  
 

4.a 4.a Perioderegnskab for 1. januar - 31. oktober 2019  

Regnskab pr. 31 oktober 2019 for statikeranerkendelsesordningen vedlægges. 
Regnskabet udviser et overskud for perioden på 279 tkr., hvilket er 78 tkr. højere 
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end budgetteret. Kontingentindtægterne er fortsat 24 tkr. lavere end de 
budgetterede 576 tkr.  

Vi gjorde tidligere på året opmærksom på 4 medlemskaber, der skulle ophøre i 
2019. Disse forventes fortsat ikke at have en negativ påvirkning på 
kontingentindtægterne i indeværende år og der er taget højde for udmeldelserne i 
budget 2020.  

Ved sidste rapportering var det ukendt, om der ville blive faktureret vedrørende 
ansøgninger om anerkendelse i 2019. Der er nu kendskab til, at der ikke modtages 
nogle ansøgninger i år.  

Der er faktureret indtægter for fornyelser svarende til 13 fornyelser.  
 
Fælles for udgifterne vedrørende ansøgninger og fornyelser er, at grundet 
overgangsfasen/udfasningen, som statikerordningen er i, er der væsentligt mindre 
aktiviteter vedrørende både ansøgninger og fornyelser. 

Udgifter til driftsaktiviteter, klager og andre aktiviteter forventes for året som 
helhed at ende med et mindre forbrug. Der er kendskab til en igangværende 
klagesag, som er delvist faktureret.   

Overskuddet kan samlet set forklares således: 

• Samlet mindre forbrug på udgifter på 82 tkr. 

• Merindtægt vedrørende fornyelser på 20tkr.  

• Mindre indtægt vedrørende kontingent på 24tkr. 

 
Den fortsatte ukendte faktor om statikerordningens fortsatte drift og deraf mindre 
aktivitet for året, gør at vi på nuværende tidspunkt forecaster/estimerer et 
overskud for året på 77 tkr. mod et budgetteret underskud på 51 tkr.  
   

Indstilling: Til godkendelse 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Anmeldelse af anerkendt statiker  

På sidste møde i Anerkendelsesudvalget blev der nedsat et 

bedømmelsesudvalg 
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Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Bedømmelsesudvalget gav en mundtlig orientering/status på sagen.  

Bedømmelsesudvalget er opmærksomme på, at de bilag de modtager fra 

anmelder, også skal have været tilgængelige for anmeldte. 

Bedømmelsesudvalget forholder sig udelukkende til, om den anerkendte 

statiker har virket efter reglerne.  

Den eksterne gransker er i gang med at gennemgå det fremsendte materiale 

og Bedømmelsesudvalget forventer, at sagen kan behandles på 

Anerkendelsesudvalgets møde den 10. marts 2020.  

 

  

5.b 5.b Behandling af klage  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget genbehandlede sagen.  

  

5.c 5.c Revision af Håndbog for anerkendte statikere  

På sidste møde i Anerkendelsesudvalget, fik Niels-Jørgen Aagaard og Henni 

Thomsen Sørensen til opgave, at lave et oplæg til, hvordan de foreslåede ændringer 

samt redaktionelle ændringer kan indarbejdes i håndbogen. Arbejdet udestår.  

Bygningsreglement 2018 forventes ændret pr. 1. januar 2020, således, at 

anerkendelsesorganet ikke længere har hjeml til at udstede anerkendelser. 

Endvidere forventes anerkendte statikere evt. at kunne søge byggetilladelse 

i en periode frem til 31. marts 2020. 

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget drøfter konsekvenser for 

ordningens procedurer i Håndbogen for anerkendte statikere, samt 

hvorledes processen tilrettelægges frem mod årsskiftet. 

Indstilling: Til drøftelse og beslutning. 
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 Referat: 

Som opfølgning på mødet med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) har 

Niels-Jørgen Aagaard udarbejdet et udkast til revision af håndbogen.  Håndbogen, 

del 1 og del 2 er ydermere opdateret med referencer til BR18. Endvidere er 

udarbejdet et udkast til notat til TBBST. 

Anerkendelsesudvalget gennemgik udkastet til revision af Håndbog for 

anerkendelsesordningen for statikere, del 1 og del 2 samt notat til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen. 

På baggrund af debatten blev det besluttet, at følgende tilrettes i notatet til Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen: 

- § 24 vedr. konstruktionsklasser /evt.) 

- § 25 tilføjes en undtagelse for at lave en redegørelse for virket som ledende 

projekterende eller ledende kontrollant 

- ved ansøgning om ibrugtagningstilladelse skal det kaldes en sluterklæring. 

I håndbogen er der foreslået følgende ændringer: 

Del 1 

- Kapitel vedr. tildeling af anerkendelse og anerkendelse fra andre lande 

udgår. s. 28-51 

- 2.3 s. 34 indeholder bestemmelser om hvordan vi bedømmer, som fortsat vil 

skulle bruges ift udvidet vurdering, s. 63. 

- Ny procedure 4.9 

Del 2 

- Der tilføjes en ny procedure 6.5 (tekst skal tilrettes alt efter om der laves 

ændringer i bekendtgørelsen. 

- Der skal ændres i forhold til udarbejdelsen af starterklæringer. 

Niels-Jørgen Aagaard tilretter dokumenterne og sender dem til udvalgets 

medlemmer onsdag den 27. november. Tilbagemeldinger skal gives senest torsdag 

den 28. november kl. 12.00. Det endelige notat sendes til TBBST torsdag 

eftermiddag. Efterfølgende sendes rettelserne til håndbogen til IDAs 

Hovedbestyrelsen med henblik på godkendelse på deres møde den 3. december 2019.  

 

  

6 6 Nye projekter  

Der er ikke modtaget nye ansøgninger. 
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 Referat: 

 Anerkendelsesudvalget tog det til efterretning. 

  

7 7 Fornyelser  
 

7.a 7.aSagsnr. 2019-004  

Indstilling: Til drøftelse og beslutning om fornyelse. 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

  

8 8 Mødeplan  

Der er planlagt følgende møder i foråret 2020: 

Torsdag den 10. marts 2020 kl. 12.00-17.00 

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 12.00-17.00 

Indstilling: Til orientering.  

 

 Referat: 

Orienteringen blev taget til efterretning. Mødedatoerne fastholdes. 

  

9 9 Eventuelt  
 

 Referat: 

Jeppe Jönsson orienterede om, at han har søgt orlov fra DTU fra sommeren 

2020-2022. Hvis han bevilges orloven, er han forhindret i at deltage i 

møderne og vil orientere TBBST om det, så de kan udpege en suppleant.  

  

 


