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Erhvervsakademi MidtVest 
eamv@eamv.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til afslag på godkendelse 
 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse af nyt udbud, 

truffet følgende udkast til afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af  

Professionsbachelor til bygningskonstruktør i Holstebro 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser..  

 

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. 

 
Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen 

ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013. 

 
Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter 
modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til pkf@uds.dk  
 
Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tids-
frist betragtes afslaget som endeligt. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Jette Søgren Nielsen 
Kontorchef 
 

 

  



 

 Side     2/2 

 

 

Bilag 1: RUVUs vurdering 
Ansøger: Erhvervsakademi MidtVest  
Uddannelse: Professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør 
Udbudssted: Holstebro 
Uddannelsessprog: Dansk 
Beskrivelse af ud-
dannelsen: 

Bygningskonstruktør er en 3½-årig uddannelse, målrettet planlægning, projektering og 
koordinering af bygge- og anlægsopgaver. Bygningskonstruktører arbejder med planlæg-
ning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering, fx i ingeniør-, entreprenør-, og 
arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger. 
Uddannelsen kan afsluttes med afstigning på erhvervsakademiuddannelserne til enten 
byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker med et særligt tilrettelagt 4. semester. 
 

Eksisterende ud-
bud 

Erhvervsakademi Lillebælt, Odense 
Erhvervsakademi Sjælland, Næstved 
Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg 
Københavns Erhvervsakademi, København 
UC Nordjylland, Aalborg 
VIA UC, Aarhus, Horsens og Holstebro  
  

RUVU’s vurdering RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse 
nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4.  
 
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at behovet for uddannelsen allerede dækkes af 
det etablerede samarbejde mellem Erhvervsakademi MidtVest og Professionshøjskolen 
VIA, som har udbudsgodkendelsen til uddannelsen. 
 
RUVU har noteret sig, at VIA i indsigelse til udvalget har bemærket, at de ingen planer 
har om at nedlægge udbuddet af uddannelsen i Holstebro. Det vurderes på den baggrund 
ikke hensigtsmæssigt, at der opbygges parallelle faglige miljøer inden for samme geogra-
fiske område.  
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Uddannelses- og forskningsministeriet 
Styrelsen for videregående uddannelser 
 
 

Holstebro d. 25. april 2014 
 
 
 
 
 
 
Vedrørende: ref.nr. 14/0019701-44: Indsigelse mod afslag på godkendelse af udbud af 
bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro.         
 
Det er med stor undren, at vi har modtaget afslag på godkendelse af udbud af 
professionsbachelor til bygningskonstruktør på Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro.  
 
Godkendelsen er søgt med den begrundelse, at vi er af den opfattelse, at VIA U/C kun har 
udbudsretten til BK i Horsens, i regi af det tidligere Vitus Bering, og ikke som anført i RUVU´s 
vurdering også i Århus og Holstebro. 
 
Vores samarbejdsaftale med VIA U/C betragtes af os som en udlægningsaftale mellem 
Erhvervsakademi MidtVest og VIA U/C, som udløber med udgangen af 2014. Derfor mener 
Erhvervsakademi MidtVests formandskab samt store dele af det lokale erhvervsliv, at det er 
hensigtsmæssigt, at Erhvervsakademi MidtVest sikrer den lokale forankring ved at få akkrediteret 
udbuddet af uddannelsen i Holstebro. 
 
Hvis ovenstående begrundelse for at søge udbuddet i Holstebro ikke vurderes relevant, og hvis 
afslaget begrundes i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der opbygges parallelle faglige miljøer 
inden for samme geografiske området, vil Erhvervsakademi MidtVest hermed forespørge om 
muligheden for en udbudsret af bygningskonstruktøruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVests 
afdeling i Herning? Videre vil vi forespørge, om en sådan ændring af den geografiske placering 
vil ændre RUVU´s vurdering til en positiv godkendelse af udbuddet af professionsbachelor til 
bygningskonstruktør? 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lotte Møller Larsen 
Uddannelseschef 
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Erhvervsakademi MidtVest 
eamv@eamv.dk 
   
   
 

 

Afslag på godkendelse 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifi-

kation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse af nyt udbud, og 

Erhvervsakademi Midtvests indsigelse mod ministerens afgørelse af 11.april 2014 

truffet følgende afgørelse: 

 

Afslag på godkendelse af udbud af 

Professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om 

akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vi-

deregående uddannelser.  

 

Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af 

videregående uddannelser (RUVU). RUVU vurderer ikke, at indsigelsen ændrer 

vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering af ansøgnin-

gen. RUVU bemærker dog, at ministeriet bør tage initiativ til at afklare udbudssitu-

ationen af uddannelsen i Holstebro.   

 

Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at uddannelsen i følge RUVUs vurdering 

ikke lever op til kriterierne for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 

745 af 24. juni 2013, bilag 4. 

 

Med henvisning til RUVUs vurdering vil Styrelsen for videregående uddannelser 

tage initiativ til at afklare udbudssituationen omkring udbuddet af bygningskon-

struktør i Holstebro med inddragelse af Erhvervsakademi MidtVest og VIA Univer-

sity College. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jette Søgren Nielsen 

Kontorchef 
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