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HAPPI: Status for Energirenoverings-
investeringer 23.06.2021/TE

Boligfor. Mål for invest.      85 % af invest.           Gennemførte eller
målsætning godkendte 23.06.21

SAB             47 mio. kr.           40,0 mio. kr.                  43,1 mio. kr.               
NAB            16 mio. kr.           13,6 mio. kr.                  10,7 mio. kr.   
Danbo          8 mio. kr.              6,8 mio. kr.                    5,7 mio. kr. 
B42             20 mio. kr.           17,0 mio. kr.                  11,7 mio. kr.     
SØBO          13 mio. kr.           11,1 mio. kr.                    8,3 mio. kr.   
GAB        10 mio. kr.             8,5 mio. kr.                    9,1 mio. kr.   

114 mio. kr.            97,0 mio. kr.                 88,6 mio. kr.                  

Budget for investering ifg. EU-bevilling:          114,0 mio. kr. (15,2 mio. Euro)
Reduceret målsætning: 85 % af EU-budget:     97,0 mio. kr. 
Gennemførte/godkendte  invest. 23.06.21:      88,6 mio. kr.  (92 % af reduceret 
målsætning og 78 % af EU-målsætningen)



Overordnet vurdering efter 
Energimærke rapporter (1)

• Screenet Energimærkerapporter for samtlige 
afdelinger i de 6 boligforeninger i Sønderborg.

• Samlet boligareal: 673.000 m2

• Nuværende energiforbrug: 84.845 MWh

(126 kWh/m2)

• Forbrug efter rentable besparelsesforslag:

70.244 MWH (104 kWh/m2). 17 % reduktion



Vurdering efter Energimærkerapporter 
(2)

• Forbrug efter dybere energirenovering: 

52.217 kWh (77 kWh/m2). 38 % reduktion.

• På denne baggrund udvalgtes 70 
boligafdelinger til nærmere fysisk screening og 
udarbejdelse af energirapport.

• Muligheder for fælles udbud (bundling af 
projekter) blev analyseret.



Sønderborg Andelsboligforening.

Afd. 22: Kløvermarken/Hvedemarken

Energitiltag:

• Solcelleanlæg på sydvendte samt øst-og 
vestvendte tagflader.

• I alt 3.000 m2 solceller fordelt på 19 blokke.

• I alt 460 kW

5





KLØVER- HVEDEMARKEN



SAB Afd. 22:

Besparelsen fra de 3.000 m2 solceller udgør:

Samlet ydelse fra de 460 kW solceller: 450.000 
kWh el pr. år svarende til 40 % af det samlede el-
forbrug i Afd. 22.

Samlet el-besparelse udgør ca. 750.000 kr. pr. 
år.



Solceller integreret i taget – økonomi

3.000 m2 solcelleanlæg koster:        7.800.000 kr.

Tagarbejder incl. nyt undertag:         2.500.000 kr.

I alt incl moms:                                  10.300.000 kr.

Årlig besparelse: 750.000 kr.

Simpel tilbagebetalingstid: 14 år.

Får samtidig fornyet en del af taget.



Udbud og financiering.
Det samlede solcelleprojekt inkl. tagarbejder har været 
udbudt som hovedleverance inklusive finansiering.
Hele El-besparelsen fra solcellerne anvendes til at betale 
renter og afdrag på financieringen i en periode på 15 år.
Derefter slår el-besparelsen igennem i form af reduceret 
el-regning. Til gengæld medfører solcelleanlægget ikke 
nogen huslejestigning.
Solcellerne har en levetid på mere end 25 – 30 år og 
leverer gratis strøm efter de første 15 år.
Hovedleverance og financiering: SustainSolutions



B42 Afd. 21 Morbærhegnet

- 10 blokke med i alt 120 boliger.

- Solcelle og batterianlæg til hver af de 10 blokke.

- Nye ventilationsanlæg med varmegenvinding.

- Ny varmeautomatik



B42 Afd. 21 med batterier









Work Package 5 - Energy Strategy, Capacity Building and 

Dissemination

• 5.1 Energistrategi

• 5.2 Energiledelsesprofil

• 5.3 Energibevidsthed, adfærd, træning 
(kapacitetsopbygning)

• 5.4 Kommunikationsaktiviteter

• 5.5 Vidensindsamling

• 5.6 Publikationer



Energi- & Bæredygtigheds strategier



Beboerinddragelse

Website

Nyheder og artikler
for og med beboerne

Informationsfoldere

Spørgeskema rundsendt
i forbindelse med fokuspunkter
i strategiarbejdet

Mulighed for at blive
grøn ambassadør



Beboerinddragelse



Grønt ambassadørkorps

Mål med grønne
ambassadører:

Grønne initiativer bliver 
en fælles vision

Gode idéer, der 
udspringer fra 
beboerne, når tilbage 
til ledelsen i 
boligforeningen



Målsætninger for yderligere 
CO2 reduktion - Boligforeninger

CO2  reduktionsmål Status 2021 2018-2025 2018-2029

Beboerinddragelse, adfærd: Ikke målbart 2.000 tonCO2 3.000 tonCO2

Automatik, fokus på bygningsdrift: Ikke målbart 2.500 tonCO2 4.500 tonCO2

Energieffektivisering, digitalisering, 
solceller: 

3.000 tonCO2 
beregnet

3.500 tonCO2 6.000 tonCO2

Grøn varmeforsyning (Fjernvarme, 
Varmepumper)

500 ton CO2 
beregnet

1.000 tonCO2 1.500 ton CO2

I alt målsætning: 9.000 ton CO2 15.000 ton 
CO2



Indsatser der kan  fortsættes/igangsættes for at 
nå målsætningen i 2029 - Boligforeninger

• Fortsætte med at identificere Energieffektiviserings tiltag ud fra 
Energimærkerapporter.

• Konkretisere potentialet for yderligere Solcelleanlæg i boligafdelinger.

• Konkretisere potentialet for yderligere Grøn Varme i boligafdelinger.

• Konkretisere potentialet for Digital varmestyring og Energiovervågning i 
boligafdelinger.

• Fortsætte med Grønne Ambassadører og beboerinddragelse/adfærd.



Tak for opmærksomheden

Torben Esbensen
Rådg. Civilingeniør

Dansk Energi Management A/S
Kongevej 58, 6400 Sønderborg

Email: te@esbensen.dk
Tlf. 40143108

Konsulent for Project Zero.
Koordinator for de 6 almene boligforeningers
aktiviteter ifm Sønderborgs grønne omstilling.
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