
Offentligt REFERAT 

Statikeranerkendelsesudvalget 

tirsdag den 10. marts 2020 

kl. 12:00 – 17:00 

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

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: 

Niels-Jørgen Aagaard, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke Stilling, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Henni Thomsen 

Sørensen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær) 

Afbud: 

Aase Marie Hou  

Ansatte i IDA: 

Nina Seierup von Ahnen 

12:45 - 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 Orientering om ankesag

3.b Information om ny håndbog til samtlige anerkendte

statikere 

3.c Lynhøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om

bygningsreglement 2018 (BR18) 

4 Økonomi 

4.a Årsregnskab 2019

5 Sager til behandling 

5.a Fornyelse til udvidet vurdering i 2020

5.b Behandling af anmeldelse 

5.c Behandling af ny anmeldelse af anerkendt statiker

6 Nye projekter 

7 Fornyelser 

7.a Sagsnr. 2019-006 

7.b Sagsnr. 2019-008



Referat fra møde tirsdag den 10. marts 2020 i Statikeranerkendelsesudvalget

  2 

 

 8 Mødeplan  

- 17:00 9 Eventuelt  

 

  



Referat fra møde tirsdag den 10. marts 2020 i Statikeranerkendelsesudvalget

  3 

 

 

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 26. november 2019 blev 

udsendt den 3. december 2019 med indsigelsesfrist til den 9. december 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 26. november 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 Orientering om ankesag 

IDAs Forretningsudvalg har på deres møde den 28. januar 2020 behandlet 

anken. Forretningsudvalget besluttede at tilbagevise anmodningen om, at 

afslag på fornyelse af statikeranerkendelse genovervejes. 

Vedlagt er svar fra IDAs Forretningsudvalg til Niels-Jørgen Aagaard.  

Den administrative forlængelse som Anerkendelsesudvalget bevilgede på 

sidste møde, er bortfaldet pr. 30. januar 2020. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

3.b 3.b Information om ny håndbog til samtlige anerkendte statikere 

IDAs hovedbestyrelse godkendte på deres møde den 3. december 2019 de 

foreslåede ændringer i Håndbogen for anerkendte statikere. Den seneste 

version af håndbogen inkl. bilag trådte i kraft den 1. januar 2020. 

På baggrund af ændringerne i Håndbog for anerkendte statikere pr. 1. 

januar 2020 er vedlagte brev sendt til samtlige anerkendte statikere. 

Indstilling: Til orientering. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

3.c 3.c Lynhøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 

2018 (BR18) 

Anerkendelsesudvalget modtog den 19. februar 2020 lynhøring over udkast 

til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). 

Høringsbrev er vedlagt. 

Grundet den meget korte tidsfrist, valget formandskabet at indsende 

vedlagte høringssvar på vegne af Anerkendelsesudvalget uden en 

forudgående høring i udvalget. 

Indstilling: Til orientering. 



Referat fra møde tirsdag den 10. marts 2020 i Statikeranerkendelsesudvalget

  5 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Udvalget bakkede op om, at formandskabet på grund af den meget korte 

tidsfrist, havde besvaret høringen uden at sende svarudkastet til 

kommentering i udvalget. 

Niels-Jørgen Aagaard orienterede også kort om svaret til vejledning om 

ændring af BR18, der også er sendt på vegne af udvalget til TBBST uden 

forudgående høring på grund af meget kort svarfrist. Svaret er rundsendt 

til Anerkendelsesudvalget til orientering den 6. marts 2020. 

Der var efterfølgende en drøftelse i udvalget af udfordringerne med 

kommunernes fortolkning af de nye regler. Flere i udvalget oplever, at der 

mangler klare retningslinjer til landets kommuner, så sagsbehandlingen og 

kravet til dokumentation bliver ens i samtlige kommuner.  

 

4 4 Økonomi  
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4.a 4.a Årsregnskab 2019 

Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2019 vedlægges med henblik 

på godkendelse på mødet. Regnskabet udviser et overskud for perioden på 

205 tkr., hvilket er 256 tkr. bedre end det budgetterede underskud på 51 tkr. 

Dermed udgør statikeranerkendelsesordningens formue pr. 1. januar 2020 

768 tkr. 

 

Først og fremmest bemærkes, at der er skiftet fortegn i regnskabet i forhold 

til tidligere fremsendte regnskaber, så udgifter nu fremstår med et minus 

foran og indtægter uden et minus. Dette for at gøre billedet af indtægter og 

udgifter mere retvisende.  

 

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til følgende forhold: 

Ved regnskabsaflæggelse pr. 31. oktober 2019, viste forecastet et overskud 

for året på 77 tkr. Det realiserede er 128 tkr. bedre end forecastet. 

Samlet set er indtægterne for året 29 tkr. lavere end budgetteret. De samlede 

udgifter for året er 285 tkr. lavere end budgetteret. 

 

Kontingent 

Kontingentindtægterne er, som tidligere rapporteret, 24 tkr. lavere end de 

budgetterede 576 tkr.   

Det kan oplyses, at kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2020 pt. 

ligger på 498 tkr. 

 

Driftsaktiviteter 

Udgifter til driftsaktiviteter, bestående af bestyrelseshonorar, 

bestyrelsesmøder og administrationsaftale med IDA, er samlet set 45 tkr. 

lavere end budgetteret. Dette henføres til at forbruget til bestyrelseshonorar 

altid har ligget lidt lavere end budget, i 2019 drejer det sig om 12 tkr., samt 

at der er afholdt væsentligt færre bestyrelsesmøder 2019 og deraf et mindre 

forbrug på denne post på 33 tkr. 

Udgifter til administrationsaftalen følger budgettet.  

 

Ansøgninger 

Efter ikrafttrædelse af den nye certificeringsordninger, er det ikke længere 

muligt at blive anerkendt statiker. Der har ikke været nogle ansøgninger og 

deraf ingen indtægter i 2019, hvor der var budgetteret med 50 tkr. Det lave 

forbrug på udgifter til ansøgninger i 2019 skyldes, at ansøgerne var 

afventende i forhold til den nye certificeringsordning. Forbruget til 

ansøgninger er 103 tkr. bedre end budgettet på 110 tkr.  
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Fornyelser 

Der er indtægter for 13 fornyelser samt et gebyr for behandling af anke over 

afslag om fornyelse på 25tkr. Samlet set indtægter for 155 tkr., 45 tkr. bedre 

end budget. 

Udgiften til udvidet vurdering modtog statikeranerkendelsesordningen 

ikke, som først forventet, i 2019 – det forventes, at den vil falde i 2020. Dette 

skyldes, at den anerkendte statiker der er udtrukket til den udvidede 

vurdering, endnu ikke har ansøgt om fornyelse. Sekretariatet har dog fået 

tilkendegivet, at vedkommende forventer at indsende en ansøgning om 

fornyelse. Udgifterne til fornyelser er 115 tkr. bedre end budgettereret.  

 

Klager og andre aktiviteter 

Det samlede forbrug til klager og andre aktiviteter er 22 tkr. lavere end 

budgetteret. Klagesagen er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter 

hertil. Der er 2 anmeldelser under behandling og der er på nuværende 

tidspunkt kendskab til udgifter til bedømmelsesudvalgene i 2020 på 2x 44 

tkr. Samlet set var budgettet til ansøgninger, både til indtægter og udgifter, 

på 60 tkr. og forbruget endte samlet set på 53 tkr. 

 

Overskuddet kan samlet set forklares således: 

• Samlet mindre forbrug på udgifter på 285tkr. 

• Merindtægt vedrørende fornyelser på 45tkr.  

• Mindre indtægt vedrørende kontingent på 24tkr. 

• Mindre indtægt vedrørende ansøgninger på 50 tkr. 

 Indstilling: Årsregnskabet for 2019 indstilles til godkendelse og underskrift. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget tog årsregnskab 2019 til efterretning. Formanden 

underskrev regnskabet og det sendes efterfølgende til kassereren til underskrift. 

  

5 5 Sager til behandling  
 

5.a 5.a Fornyelse til udvidet vurdering i 2020 

I oktober 2013 besluttede Anerkendelsesudvalget - efter indstilling fra 

administrationen - at gennemføre lodtrækning blandt næste års ansøgere 
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om fornyelse med henblik på at finde en ansøger til udvidet vurdering i det 

efterfølgende år. 

Indstilling: Til beslutning - der foretages lodtrækning for 2020. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget trak lod blandt de anerkendte statikere hvis 

anerkendelse udløber i 2020. 

 

  

5.b 5.b Behandling af anmeldelse  

 Referat: 

Bent Feddersen er inhabil og forlod lokalet under behandlingen. 

Da Aase Hou var fraværende, gennemgik Jeppe Jönsson kort sagen på 

vegne af bedømmelsesudvalget. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og det blev aftalt, at sagen skal være klar 

til behandling på næste møde med henblik på færdigbehandling i udvalget. 

  

5.c 5.c Ny anmeldelse af anerkendt statiker 

Anerkendelsesudvalget har modtaget endnu en anmeldelse, som er antaget 

til behandling jf. Håndbogens Procedure 4.5 på det modtagne grundlag. 

Der skal således jf. Håndbogens Procedure 4.6 nedsættes et 

bedømmelsesudvalg.  

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget udpeger ekstern 

sagsbehandler/projektgransker, formand og medlem til 

bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget vil efterfølgende modtage 

materialet. 

Det indstilles endvidere, at Anerkendelsesudvalget fastsætter honorarer for 

medlemmerne af bedømmelsesudvalget. Det kan oplyses, at honoraret i den 

seneste sag er fastlagt til samme niveau som for udvidede vurderinger. 

 

 Referat: 

Bent Feddersen er inhabil og forlod lokalet under behandlingen. 
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Niels-Jørgen Aagaard/Per Kjærbye gav kort en mundtlig orientering om 

sagen. 

På baggrund af indstilling fra udvalgets faglige sekretær besluttede 

Anerkendelsesudvalget, at anmeldelsen kan antages til bedømmelse efter procedure 

4.5 og 4.6. 

Anerkendelsesudvalget besluttede at udpege Gert Chr. Klavsen som ekstern 

sagsbehandler, Niels-Jørgen Aagaard som formand og Søren Kirkegaard som 

medlem af bedømmelsesudvalget. Efterfølgende er Carsten M. Plum udpeget som 

ekstern sagsbehandler, da Gert Chr. Klavsen var forhindret. 

Da der ikke er fastlagt honorar for bedømmelsesudvalg i sager som denne, 

besluttede Anerkendelsesudvalget, at der skal udbetales honorar svarende til 

bedømmelsesudvalg for udvidet vurdering i lighed med tidligere sager. 

 

  

6 6 Nye projekter  

Der kan ikke længere indsendes nye projekter til Anerkendelsesudvalget. 

Punktet vil derfor fremadrettet udgå af dagsordenen. 

 

 Referat: 

 Anerkendelsesudvalget tog det til efterretning. 

  

7 7 Fornyelser  
 

7.a 7.a Sagsnr. 2019-006 

 Referat: 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

7.b Sagsnr. 2019-008 

 Referat:   

Finn O. Sørensen er inhabil og forlod lokalet under behandlingen. 

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet. 

8 8 Mødeplan  

Der er planlagt følgende møder i foråret 2020: 
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Torsdag den 28. maj 2020 kl. 12.00-17.00 

Indstilling: Anerkendelsesudvalget bedes fastlægge mødedatoer for efteråret 

2020. 

 

 Referat: 

Anerkendelsesudvalget besluttede at fastholde mødet den 28. maj. Derudover blev 

følgende møder fastlagt: 

Tirsdag den 8. september kl. 12.00-17.00 

Tirsdag den 1. december kl. 15.00 med efterfølgende julemiddag. Efterfølgende er 

mødet flyttet til den 30. november 2020 kl. 15.00. 
  

  

9 9 Eventuelt  
 

 Referat: 

Jeppe er bevilget orlov fra DTU, hvorfor han udtræder af Anerkendelsesudvalget pr. 

30. juni 2020. TBST vil blive bedt om at indstille nyt medlem af udvalg. 

På mødet blev det aftalt, at der skal udarbejdes en kortfattet årsrapport for 2019 i 

henhold til håndbogens retningslinjer. Dette omfatter en kort status på året der er 

gået, herunder økonomi, antallet af møder og sagsbehandlinger, ophørte statikere, 

hvor mange anerkendte statikere der er m.m.  

  

 


