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Initiativer fra den finansielle sektor
herunder Forum for Bæredygtig Finans, klimapartnerskab, taksonomi / 
fælles og transparente spilleregler for bæredygtighed

Ved Peter Jayaswal, Direktør for Ejendomsfinansiering, Finans Danmark 
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Bæredygtig finansiering

• Bæredygtighed og klima 

øverst på den politiske 

dagsorden

• Finans Danmark ønsker en 

ambitiøs og bæredygtig 

omstilling

• Den finansielle sektor spiller en 

vigtig rolle 
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Finanssektoren spiller en afgørende rolle i forhold til at finansiere projekter i andre sektorer
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• Den grønne omstilling kræver 
store forandringer i alle sektorer i 
Danmark – og det kræver 
finansiering.

• Penge- og realkreditinstitutter 
finansierer grønne aktiviteter for 
over 400 mia. kr. – størstedelen 
er udlån til grønne bygninger.

• Vi forventer mod 2030 minimum 
at øge beløbet til 700 mia. kr.

Penge- og realkreditinstitutter har allerede 

finansieret grønne indsatser for 400 mia. kr.
Det vil stige til 700 mia. kr. mod 2030.

400 mia. kr.

700 mia. kr.

2020 2030

Kilde: Finans Danmark
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Energieffektive bygninger 

er centrale for den 

grønne omstilling

• I Danmark er knap hver tredje 

bolig i energimæssig dårlig 

stand

• Knap hver tredje bolig har 
energimærke E, F eller G

• 40 pct. af Danmarks 

energiforbrug forbruges i 

bygninger

• 20 pct. af Danmarks CO2-udledning 
kommer fra energiforbruget i 
bygningerne

Kilde: Klimapartnerskabet for Bygge- og anlægssektoren og Energistyrelsen
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Danske boligejere overvurderer boligens energimæssige stand

• Stort potentiale for at gøre 
danske boliger mere grønne.

• Barriere: Under 10 pct. af 
boligejerne mener, at deres 
bolig er i energimæssig dårlig 
stand.

• Behov for øget bevidsthed 
og viden – her kan penge-
og realkreditinstitutter spille 
en vigtig rolle.

Under 10 pct.

31 pct.

Boligejernes forventning Realitet

Kilde: Epinion for Finans Danmark og Energistyrelsen



715.03.2021

Behov for øget bevidsthed og viden –

Penge- og realkreditinstitutters rolle 

Være aktiv når man er i 

kontakt med kunderne fx

• Boligejere

• Virksomheder

om fx
• Energieffektivisering af boliger 

og erhvervsejendomme

• Finansieringsmuligheder via 
bank og realkredit

• Tilskudsordninger som 
supplerende finansiering
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• Bedre energimærkningsordning 
og værktøjer til at hjælpe 
kunder videre i 
energirenoveringsrejsen

• Behov for udvidet energimærke

• Digitalisering og bedre 
tilgængelighed til data

• Udvikling af tilskudsordninger, 
som øger bygningsejeres 
muligheder til at energirenovere

• Mere risikovillig kapital eller 
målrettede tilskudsordninger, fx i 
landdistriktsområder.

Behov for øget 
bevidsthed og viden

Bedre redskaber til 
måling af 

bæredygtighed

Nemmere og 
billigere at opdatere 

energimærke

Flere tilskyndelser til 
energiforbedringer
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Konstruktiv dialog med kunder om 

energirenoveringer kræver gode 

redskaber og nye kompetencer

Energistyrelsen og Finans 
Danmark sammen kampagnen 
‘Byg om, så det kan mærkes’

• Afholdt fælles webinar om 
energirenovering med 
Energistyrelsen for at klæde 
bankrådgivere bedre på til 
den grønne dialog.

• Værktøjskasse, som øger 
bankrådgiveres viden og 
ruster dem til bedre dialog 
med kunden.

• Fokus på tilskudsordninger, 
som bankrådgivere kan 
henvise til i dialogen med 
kunden.
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Bæredygtig finansiering og EU
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Danmarks arbejde med bæredygtighed 

skal ses i sammenhæng med arbejdet i EU
• Fælles taksonomi giver 

gennemsigtighed, ensartethed 
og troværdighed

• Taksonomien skal være 
anvendelig i praksis

• Udvikling af værktøjer i 
Danmark skal hænge sammen 
med taksonomien.

The Renovation Wave

• Initiativer og midler til at 
energirenovere 
bygningsmassen i Europa

• 75 pct. af bygninger er 
energi ineffektive.

EU Taksonomi


