
Anerkendelsesudvalget
to 10 juni 2021, 12:00 - 17:00

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

Deltagere

Fra Anerkendelsesudvalget deltog:
Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole Meinike Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Henni Thomsen
Sørensen, Søren Kirkegaard, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Ansatte i IDA:
Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden indstilles til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referater fra sidste møde

2.1. Godkendelse af interne referater

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 4. marts 2021 blev udsendt den 5. marts 2021 med indsigelsesfrist til
den 12. marts 2021. Der er ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referat fra Anerkendelsesudvalgets
ekstraordinære møde den 14. april 2021 blev udsendt den 19. april 2021 med indsigelsesfrist til den 26. april 2021. Der
er ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referaterne er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne.

 2a_1 AU udkast referat 040321.pdf
 2a_2 AU Referat 140421.pdf

2.2. 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 4. marts
2021 og den 14. april 2021 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget godkendte referaterne med henblik på offentliggørelse.

 2b_1 AU udkast til offentligt referat 040321.pdf
 2b_2 AU Udkast til offentlig referat 140421.pdf

3. Meddelelser
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3.1. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Som aftalt på sidste møde i Anerkendelsesudvalget er der udarbejdet høringssvar til Høring om udkast til ændring af
bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Svarudkastet har været rundsendt i Anerkendelsesudvalget til
kommentering. Det endelige svar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vedlagt.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 3a_1 AU BR18 høringssvar april 2021.pdf

3.2. Høring over udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for
dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Som aftalt på sidste møde i Anerkendelsesudvalget er der udarbejdet høringssvar til Høring over udkast til nyaffattelse
af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Svarudkastet
har været rundsendt i Anerkendelsesudvalget til kommentering. Det endelige svar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er
vedlagt.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels-Jørgen Aagaard beklagede, at Anerkendelsesudvalgets brev til Foreningen af rådgivende ingeniører (FRI) af 28.
april 2021, ikke var kommet med ud sammen med dagsordenen. Notatet sendes til Anerkendelsesudvalget og
behandles på udvalgets næste ordinære møde.

 3b_1 AU certificeringsbekendtgørelse høring april 2021.pdf

3.3. Anmeldelse af anerkendt statiker 

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretningen. 

 

4. Økonomi
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4.1. Kvartalsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2021

Kvartalsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2021 vedlægges. Regnskab for
statikeranerkendelsesordningen pr. 31. marts 2021 udviser et overskud for perioden på 417 tkr., hvilket er 165 tkr.
højere end budgetteret. Kontingentindtægterne er 150 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.  
I 2021 er der budgetteret kontingentindtægter svarende til 40 anerkendte statikere, da der forventes udmeldelser. Det
kan dog oplyses at der er indtægter for 55 anerkendte statikere og at der på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til
nogle udmeldelser.

Udgifter til bestyrelsesmøder er for 1. kvt. 10 tkr. lavere end budgetteret 14 tkr. Forbruget til afholdelse af
bestyrelsesmøder er historisk lavere end budgetteret. Årets første bestyrelsesmøder blev afholdt virtuelt, mens de
resterende 3 planlagte bestyrelsesmøder i året forventes afholdt som fysiske møder.

Der er budgetteret med 4 fornyelser i 2021, 2 færre end i 2020. Der er, for første kvartal 2021, indtægter for 2
fornyelser. Der forventes faktureret yderligere 2 fornyelser løbende året ud. Udgifterne til fornyelser viser i perioden et
mindre forbrug på 7 tkr. i forhold til budgetteret. 

Grundet den igangværende anmeldelsessag, som der også var budgetteret med i 2020, er der i år budgetteret med 46
tkr. til behandling af anmeldelser klager. Forbruget hertil følger budgettet for perioden. 

Udgifter til andre aktiviteter følger budgettet for perioden med et merforbrug på 2 tkr. 

REFERAT:
Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 4a_1 Statikerudvalget regnskab 1. kvartal 2021.pdf

5. Sager til behandling

5.1. Anerkendelsesudvalgets årsrapport for 2020

Jf. håndbogen skal Anerkendelsesudvalget årligt udarbejde en årsrapport. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast
til årsrapport 2020.

Indstilling: Til drøftelse og eventuel godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte årsrapporten med en tilføjelse om, at Jeppe Jönsson var medlem af udvalget frem til
30. juni 2020.

Årsrapporten rundsendes til underskrift hos formand, næstformand og kasserer.

 5a_1 Udkast til Årsrapport 2020.pdf

6. Fornyelser

6.1. sagsnr. 2020-015

REFERAT:
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet, men med en bemærkning om, at pågældende fremadrettet skal sørge for 
at benytte den til en hver tid gældende SBi-anvisning.
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7. Mødeplan
Der er planlagt følgende møder i efteråret 2021:

21. september 2021 kl. 12.00-17.00 i IDA
9. december 2021 kl. 14.00-17.30 med efterfølgende julemiddag

Indstilling: Til orientering

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget besluttede at flytte mødet i september. Sekretariatet udsender kalenderindkaldelser, når ny
mødedato er på plads. Mødet forventes afholdt enten den 16. eller 27. september. 

8. Eventuelt
REFERAT:

Der var ingen bemærkninger under punktet.
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