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Fasthold suspendering af anlægsloftet til og med 2021 

 
Kære Nikolaj Wammen, 
 
I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er det vores vurdering, at der 
sammen med genåbningen af Danmark er et ekstraordinært behov for at sti-
mulere efterspørgslen og øge den økonomiske aktivitet i samfundet til gavn for 

arbejdstagere og virksomheder. 
 
FRI’s medlemsvirksomheder melder om en væsentligt forværret ordresitua-
tion for 3. og 4. kvartal 2020 samt for 1. kvartal 2021. I resten af 2020 forven-
tes det, at virksomhedernes ordrebeholdning vil kunne beskæftige 13 procent-
point færre medarbejdere sammenlignet med den gennemsnitlige situation for 

andet halvår i de seneste ti år. Dette til trods for, at vi åbnede 2020 med en or-
drebog der var historisk stærk. Den nye situation afspejler ikke alene udfor-
dringerne for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, men i høj grad også for re-
sten af aktørerne i bygge- og anlægsbranchens værdikæde. 
 
Vi vil derfor opfordre regeringen til at forlænge suspenderingen af anlægsloftet 

i kommuner og regioner, så det er suspenderet til og med 2021. Sammen med 
den nye udligningsreform, der skaber ro omkring de kommunale og regionale 
budgetter, vil en fortsat suspendering af anlægsloftet give kommuner og regio-
ner optimale vilkår for at planlægge større og mere langsigtede projekter, der 
understøtter indfrielsen af klimamålene i 2030 og 2050. Det vil samtidig give 
aktører i hele byggeriets værdikæde bedre sikkerhed omkring opgavepipeline 
og dermed skabe jobsikkerhed for arbejdstagere i byggeriet. 
 
Jeg står naturligvis til rådighed for en uddybning af denne opfordring. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Garver 
Adm. direktør 

20. maj 2020 
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