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Forord  

Regeringen har sat et historisk ambitiøst klimamål for Danmark, som betyder at udledningen af 

drivhusgasser og CO2 skal nedbringes med 70 pct. inden 2030. Folketingets partier skal i 2020 forhandle 

en ny boligaftale på plads, der bl.a. omfatter renoveringsniveauet i hele den almene sektor. Aftalen skal 

sætte rammen for, hvordan vi sikrer os, at den almene sektor bidrager til Danmarks klimamål. Det er 

nødvendigt at energieffektivisere den almene sektor, hvis den grønne omstilling skal ske så billigt som 

muligt, viser en ny analyse fra EA Energianalyse.1 

 

Renoveringsbehovet i den almene boligsektor er 6 milliarder kroner årligt, men den eksisterende ramme 

for renoveringsstøtte er knap 2,5 milliarder. Det er en udfordring for at skabe energieffektive, sunde og 

attraktive boliger og boligområder i den almene sektor. I dag er der en kø på 450 projekter omfattende 

flere end 72.000 boliger i hele landet med et samlet finansieringsbehov på 18,4 milliarder kroner.2 

 

Over 1 million danskere har til huse i Danmarks 600.000 almene boliger. De har alle krav på en 

energivenlig og sund bolig i trygge og sikre boligområder. Mange af boligforeningerne arbejder med at 

modernisere deres boliger med støtte fra Landsbyggefonden, men det er nødvendigt at renoveringerne 

indeholder flere energibesparelsestiltag og at udviklingen går hurtigere - for klimaet og beboernes skyld.  

 

Til dette formål står institutionelle investorer og ESCO-udbydere klar med grønne midler og kompetencer 

til at løfte de grønne renoveringer, så det kan blive grønnere, sundere og billigere at bo alment.  

 

Anbefalinger 

 

1. Almene boliger skal energieffektivisere boligmassen 30 pct. inden 2030 

2. Almene boligforeninger skal have en energirenoveringsplan klar inden 2022  

3. ESCO-modeller, hvor leverandører garanterer energibesparelser skal udbredes 

4. Der skal udarbejdes en institutionel ramme, der klart anviser retningslinjer og anbefalinger 

for almen låntagning i forbindelse med energirenovering 

 

 

  

 
1 Danfoss (2020): ”Energieffektivitet kan halvere regningen for at nå 2030-målet” https://www.danfoss.com/da-dk/about-
danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/  
2 Altinget (2020): ”BL: Ny boligaftale skal skabe resultater for klima, erhvervsliv og velfærd” https://www.altinget.dk/by/artikel/bl-ny-
boligaftale-skal-skabe-resultater-for-klima-erhvervsliv-og-velfaerd  

https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/
https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/
https://www.altinget.dk/by/artikel/bl-ny-boligaftale-skal-skabe-resultater-for-klima-erhvervsliv-og-velfaerd
https://www.altinget.dk/by/artikel/bl-ny-boligaftale-skal-skabe-resultater-for-klima-erhvervsliv-og-velfaerd
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1. Almene boliger skal energieffektivisere boligmassen 30 pct. inden 

2030 

 

Skal regeringen nå i mål med at reducere 70 pct. CO2 inden 2030 billigst muligt, skal der sættes skub i 

energieffektiviseringerne. Det anbefaler Klimarådet på baggrund af flere analyser.3 Senest konkluderer en 

analyse fra EA Energianalyse, at hvis der ikke gennemføres energieffektiviseringer, vil de samlede 

samfundsøkonomiske omkostninger for at nå 70-procentsmålet stige med omkring 14 mia. kr. over 

perioden 2020-2030.4 En ekstraudgift samfundet og borgerne kommer til at betale for, heriblandt de 

almene beboere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkumuleret meromkostninger. Illustration: Danfoss.  

 

Besparelsespotentialet i den almene sektor ligger over 30 pct., hvis vi gør brug af de løsninger vi har i 
dag. Vi vurderer derfor, at vi kan energieffektivisere den almene sektor med 30 pct. inden 2030 med 
følgende tiltag:  
 

• Klimaskærmsrenoveringer – tage, facader, vinduer, døre og isolering  

• Opgradering af tekniske installationer – ventilation, belysning, varme- og vandinstallationer  

• Installation af energiledelses- og nudgingsystemer, der sikrer at energien bliver brugt smart 

 
3 Klimarådet (2020): Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion - Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark, 
side 104 https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030  
4 Danfoss (2020): ”Energieffektivitet kan halvere regningen for at nå 2030-målet” https://www.danfoss.com/da-dk/about-

danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/ 

 

https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030
https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/
https://www.danfoss.com/da-dk/about-danfoss/news/cf/energieffektivitet-kan-halvere-regningen-for-at-naa-2030-maalet/
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• Installation af solceller på tagflader og facader 
 

At energieffektivisere den almene sektor vil ikke kun gøre den grønne omstilling billigere, men det vil også 

øge sundheden. Danskerne bruger i gennemsnit 90 pct. af deres tid indendørs5. Luften inde i bygninger 

er ofte mere forurenet end luften udenfor, selv i store byer. Med forureningen følger en række potentielle 

gener, bl.a. irritation af øjne, næse og hals, fulgt af hosten og andre luftvejssymptomer. 

Energirenoveringer resulterer ofte i et sundere indeklima, hvilket vil have en direkte indvirkning på de 

almene beboeres sundhed, komfort og velvære. 

 

Ved at energieffektivisere den almene sektor, vil det også blive billigere at bo alment, da investeringerne 

er rentable og derfor vil spare mere på energiregningen end det koster at gennemføre og finansiere. 

Effektiviseringen vil fremtidssikre den almene sektor og sørge for, at de almene boliger følger med den 

teknologiske udvikling. Samtidig har vi mulighed for at skabe verdens mest energieffektive almene sektor, 

som resten af verden kigger i mod, når der skal findes grønne løsninger – det vil styrke dansk erhvervsliv 

og eksport.  

  

 
5 World Health Organization (2013): “Combined or multiple exposure to health stressors in indoor built environments” 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2014/combined-or-multiple-exposure-to-
health-stressors-in-indoor-built-environments  
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2. Almene boligforeninger skal have en energirenoveringsplan klar 

inden 2022 

 

For at kunne leve op til et energieffektiviseringsmål på 30 % inden 2030, skal alle almene foreninger på 

afdelingsniveau have energirenoveringsplaner klar inden udgangen af 2022, hvor det fremgår, hvordan 

man lever op til energisparekravene.   

 

Det vil kræve, at den almene bygningsmasse bliver energiscreenet for potentielle energibesparelser. Til 

dette formål står private aktører klar til at løfte opgaven med at energiscreene og sammensætte 

forbedringsforslag, så de almene foreninger sikrer sig at energispareprojekterne bliver rentable.  

 

 

Eksempel på forbedringsforslag på baggrund af en energiscreening, som de almene foreninger kan bruge til at lægge en 

energirenoveringsplan. Foto: SustainSolutions. 

 

Hos Frederikshavn Boligforening er SustainSolutions i gang med at energiscreene samtlige 3.500 boliger. 

Her bliver der både kigget på boligernes klimaskærm, som indbefatter tag, facade, vinduer og isolering. 

Ligesom boligernes tekniske installationer såsom ventilation, belysning og varmeinstallationer kommer 

under luppen. Der bliver også kigget på muligheden for at installere vedvarende energikilder som blandt 

andet solceller. Der bliver yderligere kigget på energiledelsessystemer og andre teknologier, som der kan 

hjælpe med at bringe indsigt i energiforbruget og dermed nedbringe det.6  

 
6 SustainSolutions (2019): ”Frederikshavn Boligforening udvider ambitiøst energiprojekt i samarbejde med PKA’s energifond: 
Dobbelt så mange boliger skal under grøn lup” https://sustainsolutions.dk/frederikshavn-boligforening-udvider-ambitioest-
energiprojekt-samarbejde-pkas-energifond-dobbelt-saa-mange-boliger-skal-groen-lup/ 

 

https://sustainsolutions.dk/frederikshavn-boligforening-udvider-ambitioest-energiprojekt-samarbejde-pkas-energifond-dobbelt-saa-mange-boliger-skal-groen-lup/
https://sustainsolutions.dk/frederikshavn-boligforening-udvider-ambitioest-energiprojekt-samarbejde-pkas-energifond-dobbelt-saa-mange-boliger-skal-groen-lup/
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3. ESCO-modeller, hvor leverandører garanterer energibesparelser skal 

udbredes 

 

For at få energieffektiviseringerne gennemført, anbefaler Klimarådet i rapporten ”Kendte veje og nye spor 

til 70 procent reduktion”, at ESCO-modeller udbredes. Dette skal ske gennem vejledning om ordningen, 

om regler og kontraktformer.7  

 

Klimarådet skriver: ”ESCO-modellen er en model for finansiering og gennemførelse af energibesparelser 

gennem private energiservicevirksomheder (Energy Service Companies). I modellen står ESCO-

virksomhederne typisk for både planlægning og implementering af energiforbedringer i bygninger og 

stiller garanti for, at energibesparelserne opnås. Herhjemme tilbydes ESCO-ordninger af flere private 

firmaer og i mindst et tilfælde med finansiering fra en institutionel investor, i dette tilfælde en 

pensionskasse.” 8  

 

 

ESCO-modellen. Udgifterne til energirenoveringen betaler projektet tilbage. Når projektet er tilbagebetalt går besparelserne 

til beboerne. Illustration af ESCO-modellen: SustainSolutions.  

 

Der er gode erfaringer med ESCO-modellen. Både i udlandet, fx USA og Holland, og i Danmark, hvor 

modellen er anvendt i en række energispareprojekter i offentlige bygninger blandt andet hospitaler og 

skoler, i offentlige og private udlejningsbygninger og i den almene sektor.  

 
7 Klimarådet (2020): Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion - Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark, 
side 106-107 https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030  
8 Klimarådet (2020): Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion - Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark, 
side 106-107 https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030 

https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030
https://klimaraadet.dk/da/nyheder/klimaraadet-ny-rapport-om-vejen-til-70-procentsmaalet-i-2030


  
Anbefalinger til vejen mod verdens mest energieffektive almene sektor 

25. marts 2020 
 

 

Side 7 af 9 
 

Tag eksempelvis den almene boligforening FOB i Slagelse, som ESCO aktøren SustainSolutions – PKA’s 

grønne energifond har energieffektiviseret. De har nedsat energiforbruget med, hvad der svarer til 

strømforbruget i 70 parcelhuse årligt, og så betaler besparelsen investeringen tilbage på 10 år. 

Boligforeningen er kommet udenom høje huslejestigninger, er blevet grønnere og har fået ny teknologi, 

som bl.a. ny belysning, der har skabt større tryghed for beboerne. Projektet giver samtidig et fornuftigt 

afkast til PKA. Boligforeningen ejer teknikken selv og efter projektet er tilbage betalt går hele besparelsen 

til foreningen og dermed beboerne. Det er et win-win projekt for alle parter, og dem finder vi et hav af 

rundt om i landet.9  

 

Uanset øgede bevillinger til Landsbyggefonden, vil der eksistere et meget stort investeringsbehov på ca. 

25 mia. kr. indenfor rentable energieffektiviseringsprojekter i den almene sektor. Disse skal gennemføres 

for at indfri målsætningerne.  

 

Vi anbefaler derfor, at ESCO-modellen udbredes i den almene sektor, for at sætte skub i 

energirenoveringerne, som et supplement til Landsbyggefonden. På den måde sikrer vi os, at alle 

rentable energitiltag bliver udført, hvilket både indbefatter klimaskærmsrenoveringer, opgradering af 

tekniske installationer, installation af energiledelsessystemer samt etablering af solceller på tagflader.  

 

  

 
9 SustainSolutions (2020): “Energiforbedringer af over 700 almene boliger”: https://www.youtube.com/watch?v=BQ2ev-
TMNc8&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=BQ2ev-TMNc8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BQ2ev-TMNc8&feature=emb_title
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4. Der skal udarbejdes en institutionel ramme, der klart anviser 

retningslinjerne for almen låntagning i forbindelse med 

energirenovering 

 

Boligministeriet, Klimaministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger m.fl. skal med input fra 

Landsbyggefonden, realkreditsektoren samt institutionelle investorer udarbejde en institutionel ramme, 

der klart anviser retningslinjer og anbefalinger for almen låntagning i forbindelse med energirenoveringer.  

 

Denne ramme skal kommunikeres bredt ud til boligforeninger, så der er overblik over alle mulighederne.  

Kun ved 100 % klare linjer mht., hvordan energitiltag i den almene sektor finansieres og igangsættes, 

sikrer vi at alle gode kræfter kommer i spil og at energi altid vil være en del af en helhedsrenovering.  

 

Usikkerhed skaber inaktivitet. Hver gang der gennemføres en helhedsrenovering uden fokus på 

energibesparelser, går der 15-20 år før muligheden er der igen.   
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Om SustainSolutions  

SustainSolutions er en dansk ESCO aktør, der tilbyder at rådgive, finansiere og udføre 
energieffektiviseringer fra A-Z. Finansieringen til projekterne kommer fra pensionskassen PKA.  
 
SustainSolutions tilbyder at garantere besparelserne, som betaler projekterne tilbage, hvilket gør det 
muligt at udføre energieffektiviseringer uden huslejestigninger.  
 
PKA får et rimeligt afkast, der matcher den risiko de løber, indtil projektet er betalt tilbage. Det tager ofte 
mellem 5-12 år. Når projektet er betalt tilbage går hele besparelsen til kunden.  
 
SustainSolutions energirenoverer primært bygninger, der tilhører boligforeninger, institutioner og 
virksomheder. SustainSolutions har gennemført over 50 energirenoveringer. 
 
 

 
SustainSolutions  

Rønnegade 1, 5. sal  

2100 København Ø  

T +45 7220 0866  
W www.sustainsolutions.dk  
M info@sustainsolutions.dk 
 
 


