
klimaoptimeret ejendomme



Private penge i den almene sektor

Hvorfor er der brug for private midler i den almene sektor?



Gode muligheder går tabt

Hvis vi ikke tænker energieffektivisering ind når der allerede skal renoveres kan vi ikke 
efterfølgende implementere de samme tiltag – det bliver simpelthen for dyrt at gøre 
bagefter
Citat teknisk chef

Vi har oplevet at skulle fjerne gode energibesparelser fra helhedsplaner, da økonomien 
ikke var til at gennemføre dem – selv om det gav god mening og var til beboernes 
fordel. 
Citat Energikonsulent



Tillid til energibesparelserne

• Den største barriere til at gennemføre energieffektiviserings projekter er mistilliden til de forventede 
energibesparelser.

• Vi kan ikke love vores beboer en given energibesparelse på el og varme når vi renovere – der er for 
stor usikkerhed om slutresultatet.
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Private penge i den almene sektor

• De private investorer står klar til at finansiere energibesparelser 

• Hvilke barrierer eksisterer?

• Tradition

• Kapacitet til at forberede renoveringerne

• Gennemsigtighed i priser

• Husleje vs boligudgift

• Renoveringsefterslæbet kan finansiers af energibesparelserne



Rådmandsløkken SAB Sønderborg

7

Tagrenovering 3.420.000

Energirenovering: 3.318.000

Energibesparelse: 294.000 



Lorem Ipsum
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Vi giver værdi til beboernes hverdag



Ventilation med 

varmegenvinding

Isolering:

- Hulmur

- Lette ydervægge

- Nye gavle

- Brystninger

- Lofter

Opdatering af installationer i 

varmekældre

Vinduer i bedre energiklasse 

en planlagt

Udskiftning af 

vaskeri

Vejrkompenserings

-system

Typiske tiltag



Case

FOB Kalundborg
FOB Kalundborg udvider renovering 

og fordobler energibesparelser

26 mio. kr.

600 tons CO
2
/år



Case

Sønderborg 
Andelsbolig
forening
Solceller på 19 boligblokke

10,3 mio. kr.

450.000 kWh/år

150 tons CO
2
/år



Case

FOB Slagelse
Energiforbedringer af over 

700 almene boliger

7,5 mio. kr.

360.000 kWh/år

120 tons CO
2
/år



Case

Landsbygge
fonden
Sustain i gang med at lave energi

mærkninger og tilstandstandsrapporter 

i samarbejde med Ingeman Fischer.

1400 energimærkninger

1350 tilstandsrapporter



Projekter

Kontorer

Projekter

i hele landet



FOB Slagelse

Sønderborg 

Andelsboligforening

Lyfa parken

Ejerforeningen Aldersrogade

Domea

DGI-Byen

Cofoco Food

Simply ChocolateGivskud ZOO Ejerforeningen Ringparken

Aalborg ZOO

Kroppedal Museum Nexø Havn Landsbyggefonden

FOB Kalundborg

Lolland Falster Airport Dalgas Have

Hørsholm Golf PKA Salus Boligadministration

Gadevang Ejerforening

København Zoo



Vores mål er at gøre den grønne

omstilling enkel for vores kunder. 

Vi rådgiver, projekterer, udfører og

finansierer grønne projekter i hele 

Danmark.

Sustain

Sustain arbejder for at reducere 

energiforbruget, sænke CO
2
-aftrykket, 

skabe sundere indeklima samt at sikre, 

at ejendomme kan indgå

i fremtidens energisystem.

Sustain har været i markedet 

siden 2013. 

Læs mere her www.sustain.dk

19
medarbejdere
Ingeniører, økonomer, 

energiteknologer og finansfolk.

300
mio. kr.
Sustain Solutions administrerer 

pensionsselskabet PKA’s grønne

energifond.

SustainSolutions 

SustainRenewables  

SustainRecharge

Sustain består af tre virksomheder 

med hvert sit speciale.

+200
ejendomme
har SustainSolutions

screenet for grønne tiltag. 

+50
projekter
har Sustain gennemført.

12.000
tons CO

2

har Sustain sparet indtil videre.

http://www.sustain.dk/


For mere information kontakt:

Henrik Bielefeldt

Projektudvikler

Mail: hb@sustainsolutions.dk

Tlf.:  42 43 94 49

mailto:hb@sustainsolutions.dk

