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INTRODUKTION OG FORMÅL 
Formålet med det regionale roundtable, 21 sept. 2021, var at samle nøgleaktører til en dialog om 
finansiering af energieffektivitet i private og almennyttige boliger i Syddanmark, med henblik på 
at diskutere rammer for indsatsen og konkrete tiltag. Eventen indeholdt præsentationer af cases 
som inspiration for efterfølgende interaktive diskussioner. Konklusionerne fra eventen vil blive 
relateret til diskussion af nationale rammer og initiativer, blandt andet på det næste nationale 
roundtable. 

RoundBaltic-projektet skal med baggrund i EU-initiativet ”Smart Finance for Smart Buildings” øge 
adgangen til privat finansiering af energieffektivitet og integrerede vedvarende energikilder. Dette 
initiativ har fokus på tre finansieringssøjler. 

• Bedre brug af offentlige midler til at øge adgangen til private finansiering 
• Aggregeringer/sammenlægning af projekter og standardiseret projektudviklings-assistance i 

relation hertil 
• De-risking/risikostyring (afdækning af de forskellige risici, der er forbundet med finansiering) 

Europa-Kommissionen har siden slutningen af 2016 udrullet tilgangen til interessenter på 
internationalt og nationalt plan igennem initiativet ”Sustainable Energy Investment Forums”. SEI 
Forums har i perioden 2016 – 2019 gennemført mere end 30 events i 15 medlemsstater. Initiativet 
vil i perioden 2019 – 2023 gennemføre en ny serie af events i 10 medlemsstater.  

Disse events har samlet nøgleaktører indenfor finans- og energieffektivitetssektoren med henblik 
på videns- og erfaringsdeling samt igangsætning af konkrete tiltag i de forskellige EU-lande. 
Information om afholdte og planlagte events kan findes på SEI Forums hjemmesiden. 

I Danmark føres SEI Forums initiativet videre i Horizon 2020 projektet RoundBaltic, der gennemfører 
nationale og regionale roundtables i Danmark, Polen og Letland, som opfølgning af de tidligere SEI 
Forums roundtables afholdt i disse tre lande.  

Det første nationale roundtable i Danmark under RoundBaltic fandt sted den 17 - 18 marts 2021 
med interessenter fra både energisektoren og den finansielle sektor. Rapportering fra dette 
arrangement kan findes via dette link.   

I Danmark gennemføres RoundBaltic projektet af EC Network og GATE21 samt Region Midt og 
Region Syddanmark. EC Network assisterer også EU på gennemførelsen af SEI Forums initiativet 
(2016 – 2023). 

Et baggrundsnotat for de forskellige sessioner blev udsendt til deltagerne før roundtable. 
 
Eventen var opdelt i en plenum-session og tre emnesessioner: 

Session 1, Private Boliger: 21. september 2021, 10:15 – 12.00 

Session 2, Almene Boliger:  21. september 2021, 10:15 – 12.00 

Session 3: Erhvervs / SMV (afholdes på et senere tidspunkt) 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
https://roundbaltic.eu/
https://roundbaltic.eu/nationalt-roundtable-no-1-dk/?lang=da
https://ecnetwork.dk/
http://www.gate21.dk/
https://www.rm.dk/
https://www.regionsyddanmark.dk/
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Hver session blev indledt med præsentationer fra inviterede oplægsholdere, og havde en moderator 
til at facilitere en interaktiv diskussion. En rapporteur har været med til at uddrage de vigtigste 
konklusioner og anbefalinger fra hver af de gennemførte sessioner 

Det regionale roundtable vil blive efterfulgt op af opfølgende aktiviteter med henblik på at omsætte 
ideer og anbefalinger i konkrete initiativer.  

Eventen samlede i alt 21 deltagere fordelt på de to emnesessioner, herunder 4 deltagere fra den 
finansielle sektor (20%).  

 

PLENUM-SESSION OM INVESTERINGSRAMMER 
Session modereret af Anders Bræstrup, Syddanmark 

 
AGENDA 

09:30 Velkomst v. moderator Anders Bræstrup 

09:40 Plenum Del 1: Politiske og administrative investeringsrammer 

• Introduktion til RoundBaltic projektet v. Nils Daugaard, EC Network  
• Sidste nyt fra EU v. Thomas Jensen, det Syddanske Bruxelles kontor 
• Den regionale indsats for klima og energieffektivisering v. Anders Bræstrup 
• Energieffektivisering af boligen set fra boligejere og lejeres perspektiv, v. Line 

Nørmark, Transition 

10:15 Introduktion til emnesessioner 

10:20 Emnesessioner  

 Arbejdsgruppe 1: Private boliger 

Arbejdsgruppe 2: Almene boliger 

• Hver session drøftede hovedudfordringer indenfor emnet med henblik på at 
finde frem til ideer og anbefalinger for den fremadrettede indsats 

• Dette blev understøttet af indlæg, der kan føde viden og inspiration til at 
håndtere barrierer og muligheder for investeringer indenfor hvert område 

12:00       Pause  

12:10 Plenum Del 2: Fremlæggelse af diskussioner og anbefalinger fra sessionerne og køreplan 
for det videre arbejde 

12:40      Slut 
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INTRODUKTION TIL ROUNDTABLE 

Anders Bræstrup bød deltagere velkommen på vegne af RoundBaltic projektet.  

RoundBaltic efterstræber dialog med de danske nøgleaktører for at finde de bedst mulige løsninger 
til finansiering og implementering af øget energieffektivitet. Med det for øje opfordrede Anders til 
et konstruktivt og produktivt roundtable, der kan være med til at understøtte målsætningerne for 
bæredygtig udvikling i Syddanmark.  

 

DEL 1: POLITISKE OG ADMINISTRATIVE INVESTERINGSRAMMER I SYDDANMARK 

Introduktion til RoundBaltic projektet  

Nils Daugaard, EC Network  

Præsentation her. 

Nils forklarede RoundBaltic projektets udgangspunkt med at omsætte målsætninger for bæredygtig 
finansiering/implementering indenfor energieffektivisering med ophæng til EU Green Deals mål om 
55% CO2 -reduktion i 2030 for hele EU og den endnu mere ambitiøse danske målsætning om 70% 
CO2 -reduktion i 2030. Indsatsen sker i samspil med EU -initiativet Sustainable Energy Investment 
Forums (SEI Forums) 2016 - 2023, som bl.a. har EC Network som operatør. Herunder følger det op 
på tidligere SEI Forums roundtables i Danmark i 2017 og 2019.  

Et vigtigt delformål er at bringe de finansielle søjler i spil i form af bedre brug af offentlige midler, 
bl.a. ved at involvere privatkapital, at mindske risikoen ved investeringer i energieffektivisering (de-
riske) og ved at yde projekt assistance og bundle investeringer. Finansiering er typisk kun en del af 
løsningen, dvs. løsninger skal findes i samspil med øvrige barrierer og muligheder.  

Under RoundBaltic foregår parallelle aktiviteter i Polen og Letland, med udveksling af metoder og 
erfaringer i Østersøregionen og europæisk. 
 
Sidste nyt om EU policies og finansiering 

Thomas Jensen, det Syddanske Bruxelles kontor 

Præsentation her. 

Thomas forklarede udfordringen med at 75% af Europas bygninger ikke er energieffektive og at 85-
95% af bygningerne, som vi ser i dag, stadig vil være i brug i 2050. Der er brug for mere, hurtigere 
og bedre energirenovering for at nå i mål med de politiske målsætninger.  

Dette er adresseret i EU’s nye vækststrategi “The European Green Deal” (fra 2019) og i EU’s første 
klimalov (fra 2020), hvor 2030-målsætningen om 55% emissionsreduktion i 2030 ift. 1990 lovfæstes. 
I sammenhæng hermed er lanceret ”A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, 
creating jobs, improving lives”, der har fokus på renovering af offentlige bygninger, grøn varme og 
køling og i samspil med at medlemslandene skal udarbejde en langsigtet renoveringsstrategi og 
opfylde de relaterede direktiver. Oveni har Kommissionen i januar 2021 lanceret “New European 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/01_RRT1_RS_Intro-v.-EC-Network.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/02_RRT1_RS_RoundTable_EUperspectives_21092021_THJ.pdf
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Bauhaus”, der tilføjer en kreativ og tværfaglig dimension for udviklingen af fremtidens boligarealer, 
som er ”smuk for øjet, sindet og sjælen”. På den mere kontante front indebærer lovpakken “fit for 
55” (fremsat juli 2021) et mål om at renovere 35 millioner bygninger inden 2030, og skabe yderligere 
160.000 grønne job i bygge- og anlægssektoren inden 2030 samt andre tiltag. Dette understøttes 
med midler til forskning og innovation, kapacitetsopbygning og policy support samt project 
development assistance (TA), som er mulige at ansøge for aktører i Syddanmark.  

Thomas sluttede af med at spørge til hvorfor EU’s mantra i energipolitikken ”Energy Efficiency First” 
ikke bliver ekkoet i den danske energipolitik? EU har meget fokus på bygningers potentielle bidrag 
til at nå de klimapolitiske målsætninger og forekommer at være hestehoved foran, når det gælder 
om at støtte initiativer og projekter, der adresserer ikke-teknologiske barrierer for investeringer. 
Dette kan ses som opfordring til en bedre kobling mellem de europæiske og danske tilgange på 
dette område, herunder at man fra dansk side overvejer hvordan man kan adoptere nogle af de 
mest effektive instrumenter på europæisk plan.  

 

Den regionale indsats for klima og energieffektivisering  

Anders Bræstrup 

Præsentation her. 

Anders fortalte om klimastrategien for en grøn omstilling i Region Syddanmark. Det baserer sig på 
fælles strategiske målsætninger for geografi og virksomheder, herunder at nedbringe udledningen 
af CO2 og andre klimagasser samt omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af 
ressourcer. Hvad angår målsætning ligger regionen på linje den nationale målsætning om at 
nedbringe udledningen af klimagasser i Region Syddanmark med 70 % inden 2030 (baseline 1990) 
og være CO2-neutral i 2050. Regionen har sat som eget bidrag at energiforbruget skal reduceres 
med mindst 20 % i 2030 ift. 2018 og at udledningen af klimagasser fra el og varme skal reduceres 
med mindst 45 % i 2030 ift. 2018. 

På det handlingsmæssige indgår Region Syddanmark i en fælles indsats på tværs af landet i form af 
initiativet DK2020, herunder analyser, datagrundlag, facilitering af samarbejde indenfor strategisk 
energiplanlægning. Hertil knytter sig relaterede indsatser som Termonetværk, COHEAT 2.0 (grøn 
varmeforsyning koblet med boligrenoveringer) mfl. Desuden understøtter Region Syddanmark en 
indsats på dette område via en klimapulje (15 mio. kr. + 10 mio. + 15 mio. kr), energieffektivisering 
og omstilling til vedvarende energi og ikke mindst via grønne indkøb, hvor regionen med indkøb for 
10 mia. kr. kan opnå betydelig indflydelse. 

 

Energieffektivisering af boligen set fra boligejere og lejeres perspektiv  

Line Nørmark, Transition 

Præsentation her. 

Lines præsentation handlede om energirenovering og varmekonvertering i private husstande, med 
en vinkling om hvordan antropologiske indsigter om barrierer, behov og brugeradfærd kan 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/03_RRT1_RS_regional-klimastrategi-v-Region-Syddanmark-21sep-2021.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/04_RRT1_RS_Energirenoveringer-og-valg-af-opvarmningsform-i-private-husstande.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/04_RRT1_RS_Energirenoveringer-og-valg-af-opvarmningsform-i-private-husstande.pdf
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understøtte energirenoveringer og varmekonverteringer hos boligejere og lejere. Transition er et 
konsulentfirma, der bruger antropologi, tekniske energiscreeninger og energirådgivning i samspil 
for at forstå og understøtte borgernes beslutning om at energirenovere, bedst muligt, og med 
energirådgivning som en grundsten i arbejdet. 

Transitions metode bygger på et beslutningshjul omkring elementerne økonomi, materialitet, viden, 
social struktur og livsstudier og baseret på indikatorer som opfølgnings-, nabo- og 
fællesløsningseffekt. Desuden inddeles målgruppen indenfor hhv. ejere og lejere i forskellige 
profiler, som budskaber kan indrettes efter.  

Der blev vist et eksempel på en undersøgelse af valg af opvarmningsform i private husstande. Her 
er hovedpointer at budskaber kan have for øje at afhjælpe akutte situationer såsom at nødvendig 
udskiftning påpeges i så god tid som muligt, og at man kan spille på vigtige motivationsfaktorer 
såsom at udfasning af gasfyr kan være med til at fremtidssikre en klimavenlig løsning og god 
økonomi på lang sigt. 

Hvad angår lejere er det vigtigt at forstå foreningens beslutningsprocesser, herunder hvordan man 
inddrager beboerforening, bestyrelse og beboerdemokrati. Ligeledes skal man forstå demografien 
såsom beboersammensætning og det område hvor boligforeningen er placeret. Andre vigtige 
faktorer er hvordan der skabes motivation via bedre komfort mm. samt de økonomiske aspekter. 
Sluttelig kom Line omkring det kommunale perspektiv og hvordan man som kommune kan bruge 
disse indsigter i form af bl.a. målrettet kommunikation til borgerne ud fra målgruppeindsigter. Hvad 
angår lejere kan det fx bruges til at understøtte fælles løsninger såsom fælles uddannelsesforløb for 
driftsfolk på tværs af boligforeninger. 
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SESSION 1 OM PRIVATE BOLIGER  
Moderator: Anders Bræstrup, Gate 21 

Rapporteur: Nils Daugaard, EC Network  

 

INTRO OG FORMÅL 

På det seneste nationale Roundtable, marts 2021, var der drøftelser om ’one-stop-shop’ konceptet, 
hvor boligejerne får tilbudt en samlet pakke til finansiering og kvalitet i udførelsen som en primær 
drivkræft i at fremme energirenoveringer af private boliger i Danmark. Afgørende aspekter i dette 
er hvordan man kan sikre den rette motivation hos boligejere samt optimere de finansielle forhold 
omkring energirenoveringerne. Denne session tog tråden op med henblik på hvordan der kan 
etableres ’one-stop-shop’ strukturer i Syddanmark, der matcher regionens behov og interesser. 
Herunder kom indlæg og diskussioner om relaterede modeller, der kan være med til at opskalere 
indsatsen ved at reducere transaktionsomkostninger samt samtidig sikre dynamik og nærhed med 
henblik på at involvere boligejerne.  

I denne sammenhæng blev der taget udgangspunkt i H2020 PDA-ansøgningen ’COHEAT’ fra sidste 
år, der lagde op til investeringer i grøn varmeforsyning med fokus på varmepumper. På basis af 
evalueringen er planen at Region Syddanmark igen tager initiativ til at lave en ’COHEAT2’ ansøgning 
til det nye LIFE program, hvor boligrenoveringer integreres i projektets investeringskoncept. 
Desuden søges samspil med Interreg projektet Stronghouse og øvrige relevante initiativer. 

 

SESSION AGENDA:  

Indlæg kl. 10.20 til 12.00 

• Status - udgangspunkt 
Her gøres kort status for tidligere roundtables og relaterede projekter og initiativer, der 
sætter scenen for denne session med vægt på COHEAT initiativet 
v. Nils Daugaard, EC Network 

• Stronghouse – hvad kan vi lære af projektet? 
Interregprojektet Stronghouse arbejder på at udvikle modeller for ’one-stop-shop’ 
konstruktioner i Syddanmark.  Dette indlæg vil komme omkring mulig organisering og 
aspekter såsom motivering af boligejerne 
v. Peter Rathje, Project Zero 

• Termonetværk er et nyt projektsamarbejde mellem Middelfart Kommune og Region 
Syddanmark v. Morten Hofmeister  

• Finansielle aspekter 
v. Christian Bach Jensen, bæredygtighedschef, Danske Bank 

• Deltager synsvinkel  
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o Øvrige deltagere på sessionen giver deres syn og bud på hvordan de skal indgå i og 
facilitere ’one-stop-shop’ strukturer 

 

PRÆSENTATIONER 

Status - udgangspunkt 
Oplæg ved Nils Daugaard, partner, EC Network 

Præsentation her. 

Nils forklarede historikken omkring hvordan emnet finansiering af boligrenoveringer har udviklet sig 
under SEI Forums og videre ind i RoundBaltic. På det nationale roundtable under SEI Forums i 2019 
var Finans Danmark tovholder på sessionen om private boliger, hvor det blev slået fast at en 
veletableret kunderejse (via one-stop-shop koncept) er vigtig, gerne baseret på troværdig og uvildig 
rådgivning. Dette blev siden integreret som element i de 20 anbefalinger til bæredygtig finans som 
Finans Danmark udgav sidst i 2019. Det første nationale roundtable under RoundBaltic, marts 2021, 
tog tråden op med et fokus på hvad der skal til for at motivere boligejere og hvordan en facilitering 
af regionale initiativer der fremmer investeringer i energieffektivitet (enabling actions) kan foregå. 
Målet med det videre forløb under RoundBaltic er at søge at omsætte dette i konkrete 
markedsinitiativer samt give feedback til hvordan de nationale investeringsrammer kan forbedres – 
og hvor denne session kan være med til at sætte denne proces i scene i Syddanmark.  

Et vigtigt udgangspunkt er at Region Syddanmark sammen med parter i regionen ansøgte EU’s 
H2020 program om midler til at fremme omstillingen til grøn varmeforsyning med titlen COHEAT, 
herunder udvikling af relevante forretningskoncepter og med et mål om at generere 15 mio. EUR i 
investeringer i ny bæredygtig fjernvarme, lokalvarme og nærvarme via en one-stop-shop tilgang. 
Ansøgningen fik en god evaluering, men fandt ikke støtte primært fordi evaluatorerne savnede 
energibesparelser. Denne session kan medvirke til at afklare hvilke forretningskoncepter der egner 
sig til at skabe enkle og fordelagtige løsninger for den enkelte borger/husejer som led i en 
kombineret tilgang med varmepumper og boligrenoveringer.  

 
Stronghouse – hvad kan vi lære af projektet? 
v. Peter Rathje, Project Zero 
Præsentation her. 

Peter præsenterede Stronghouse projektet, støttet af Interreg, der har en målsætning om via triple-
Helix samarbejder mellem kommuner/regioner, universiteter og virksomheder at finde løsninger til 
at accelerere energi/klima-omstillingen i den private boligmasse. Udover en indsats i Sønderborg 
via ProjectZero, der kan trække på tidligere EU-projekter såsom Refurb og ActNow, indgår Gate21 
sammen med Fredensborg, Roskilde Forsyning, Albertslund og InudgeYou og der er opbakning fra 
parter som Dansk Byggeri, 3F og BOLIUS. Stronghouse har projektledelse i Holland og man har nytte 
af udvekslingen mellem projektpartnerne (Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og 
Storbritannien).   

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-1_01_Status-udgangpunkt-v.-EC-Network.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-1_02_RRT1_RS_ProjectZero-Stronghouse-approach.pdf
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Indsatsen i Sønderborg tager afsæt i ’Roadmap2025’, der skal banen vejen for et CO2-neutralt 
Sønderborg-område i 2029. Der skal opnås CO2 reduktioner på 392.000 tons per år, herunder 
35.000 tons indenfor ejerboliger for at realisere denne målsætning. Konkret svarer det til 200 dybe 
renoveringer, 600 komplette vindues skift, 52 gulvisoleringer, 100 vægisoleringer, 471 gasfyr til 
fjernvarme, 51 oliefyr til fjernvarme, 137 gasfyr til varmepumper, 231 oliefyr til varmepumper og 25 
biomassefyr til varmepumper. 

For at facilitere dette har man lanceret ‘Boligejernes klimarejse’, der via 11 step skal sikre en fælles 
ramme omkring indsatsen med omdrejningspunkt i hvilke anledninger der kan få boligejere i gang, 
hvilken motivation såsom tilskud og øget komfort der kan styrke interessen samt hvordan man 
skaber en fortælling og kompetenceopbygning til at understøtte processen. Den organisatoriske 
platform udgøres af ZERObolig, der sørger for at involvere stakeholders på tværs af 
renoveringskæden fra kommunen som myndighed og udvikler til håndværkere, pengeinstitutter, 
ejendomsmæglere og rådgivere. Platformen står for at koordinere fælles indsatser, kampagner og 
budskaber for at få boligrenoveringerne til at ske og følge med i hvordan det udvikler sig i forhold 
til de målsætninger der er sat. Der blev sluttet af med læring og anbefalinger og henvist til sites hvor 
man kan finde mere inspiration www.ZERObolig.dk, www.go-happi.dk, https://actnow-
baltic.eu/learning og www.projectzero.dk.  

 

Termonetværk  

v. Morten Hofmeister, Termonetværk Region Syd  

Præsentation her. 

Termonetværk er en platform for samarbejde om grøn energiomstilling udenfor 
fjernvarmeområder, hvorunder der sker forretnings, koncept- og projektudvikling. Målgruppen for 
netværket er kommuner, fjernvarmeselskaber m.fl. og en hovedaktivitet er at stimulere og facilitere 
deres muligheder for at medvirke til etablering af kollektive grønne løsninger for varmeforsyning 
uden for fjernvarmeområderne, som passer til de konkrete lokale forhold. Dette sker som del af den 
øvrige kommunikation til og dialog med aktørerne om energirenovering og individuelle løsninger. 

For boligejere kan Termonet løsninger være med til at opnå besparelser i omkostninger, men måske 
endnu mere vigtigt opnå bedre komfort (undgå støj, mindre besvær). Det kan spille en vigtig rolle i 
udfasningen af olie- og gasfyr, i form af en kollektiv løsning som alternativ til varmepumper eller 
andre individuelle varmeformer. En samlet tilgang med både energirenovering og energiforsyning 
giver mening for boligejerne, ligesom termonet tilbyder køling som en mulighed. Der udestår at 
blive (videre)udviklet velfungerende forretningsmodeller og tilknyttet finansiering.  

 

Finansielle aspekter 
v. Christian Bach Jensen og Anne Mølgaard, Danske Bank 

Præsentation her. 

http://www.zerobolig.dk/
http://www.go-happi.dk/
https://actnow-baltic.eu/learning/
https://actnow-baltic.eu/learning/
http://www.projectzero.dk/
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-1_03_RRT1_RS_TermoNetVaerk-Rsyd.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-1_04_RRT1_RS_Danske-Bank.pdf
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Startskuddet for præsentationen var et budskab om at bæredygtig omstilling af boligmassen i 
mange tilfælde er en god forretning for både boligejer og samfundet, men at det er svært at komme 
i gang. Danske Banks tilgang er via partnerskaber at hjælpe kunderne med deres energiforbedringer 
fra at vække interesse for energiforbedringer til finansiering af løsninger. I den forbindelse 
samarbejder Danske Bank bl.a. med OBH Rådgivende Ingeniører, der hjælper med energitjek af 
boligerne.   

En acceleration af omstillingen vil kræve yderligere incitament for boligejerne og involvering fra en 
bred række aktører. Regulering og politisk pres vil åbne for muligheder og begynde at skabe 
incitament i finanssektoren, men der kræves yderligere indsatser for at incentivere boligejerne.  

Christian Bach Jensen og Anne Mølgaard blev spurgt til om der er sat måltal for antallet af 
boligrenoveringer. Svaret var at man mangler at have baseline på plads for at kunne gøre dette. 
Men alle filialer er sat for en hest for at sikre fremdrift på denne front.  

 

DEBAT OM NØGLESPØRGSMÅL 

Nøglespørgsmål og svar baseret på debatten:  

1. Hvad kan der læres af indlæggene i forhold til at etablere ’one-stop-shop’ (OSS) strukturer i 
Syddanmark (RS)? Blandt de underliggende spørgsmål er hvordan man kan lave en 
kombineret tilgang omkring varmeforsyning (typisk varmepumpe) og energirenovering af 
boligen samt de finansielle aspekter i den forbindelse. Hvad er de organisatoriske 
udfordringer fordelt på individuelle og fælles (inkl. Termonet) løsninger? 

Eksemplet fra Sønderborg via Stronghouse projektet giver nyttig læring i hvordan man kan 
etablere en kunderejse, der for at sikre opbakning lanceres som en klimarejse. Dette gælder 
både forståelse for boligejernes motivation samt hvordan man etablerer strukturer, i dette 
tilfælde en ZERObolig platform, som ramme for indsatsen. Termonet og dets etablering af 
kollektive grønne løsninger for varmeforsyning uden for fjernvarmeområderne, tilbyder en 
supplerende løsning, hvor en samlet tilgang med både energirenovering og energiforsyning 
giver mening for boligejerne, ligesom Termonet tilbyder køling som en mulighed. En lokal, 
kommunal planlægningsproces kan være med til at udpege hvordan man bedst 
tilrettelægger omstilling til grøn varmeforsyning i kombination med energirenoveringer af 
boligerne, som passer til de konkrete lokale forhold, herunder sikre en hensigtsmæssig 
balance mellem fælles og individuelle løsninger. Der udestår at blive (videre)udviklet 
velfungerende forretningsmodeller og tilknyttet finansiering hertil.  

2. Hvordan optimeres samspillet med den finansielle sektor? Umiddelbart er det win-win, hvis 
bankerne ønsker at udvide deres engagement på dette område og RoundBaltic/OSS og 
relaterede initiativer kan bruges som platform til det, men hvordan skal det udfoldes i 
praksis?  Udover at det kan integreres i det videre arbejde med at etablere OSS kunne 
udfaldet af denne diskussion også være hvordan man får boligrenoveringer bedre ind i 
bankernes kunderådgivning.  

Indlægget fra Danske Bank viser vilje til at indgå i den grønne omstilling, bl.a. udtrykt ved 
at ”alle filialer er sat for en hest for at sikre fremdrift på denne front”, hvilket kan ses som et 



 
 

RoundBal�c, H2020 contract no 957051              Page 12                     
 

 Regionalt Roundtable i Syddanmark, 21 sept 2021 -     Proceedings 

vigtigt element i at få boligrenoveringer bedre ind i bankernes kunderådgivning. Banken har 
desuden selv iværksat en kæde omkring kunderejse, men erkender samtidig at en 
acceleration af omstillingen vil kræve yderligere incitament for boligejerne og involvering fra 
en bred række aktører. Dette kalder på en styrkelse af partnerskaber omkring at sikre 
effektive kunderejser samtidig med iværksættelse af yderligere indsatser for at incentivere 
boligejerne. 

3. Hvordan sikres funding af selve OSS-operationerne i betragtning af at der ikke kommer nok 
volumen på boligrenoveringerne uden af processen faciliteres. Her er en oplagt mulighed at 
søge midler i EU-regi, men spørgsmålet er hvordan dette kan udfoldes i praksis.  

Region Syddanmark har plan om at ansøge midler fra EU’s nye LIFE program til at lave one-
stop-shops (baseret på etablering af kunderejser) omkring kombinerede løsninger for grøn 
varmeforsyning og energirenoveringer af private boliger. Dette kan suppleres med en 
afsøgning af muligheder for at få national support til at understøtte denne indsats. 

4. Hvilke øvrige aspekter er vigtige for at øge volumen og kvalitet af boligrenoveringer med 
energisparesigte? Diskussionen kan omkring de forskellige aspekter såsom de regulatoriske, 
markeds- og finansieringsmæssige forhold, der er vigtige for at skabe dynamik på dette 
område.   

Stronghouse projektet kommer allerede omkring den vifte af aspekter, der gør sig gældende 
for at øge volumen og kvalitet af boligrenoveringer, bl.a. i dialog med parter i Sønderborg-
området samt aktører med nationalt sigte såsom Dansk Byggeri, 3F og BOLIUS. RoundBaltic 
vil tage tråden op og tillægge dimensionen om hvordan man tackler kombinerede tilgange 
omkring grøn varmeforsyning og boligrenoveringer samt i balancen mellem fælles, herunder 
Termonet, og individuelle løsninger, hvilket bl.a. kan ske som led i et nationalt roundtable i 
foråret 2022 og den videre proces i Syddanmark.  

 

OPSUMMERING 

Anders Bræstrup takkede for gode indlæg og diskussion. Indenfor de næste 2-3 uger vil deltagere få 
et referat af sessionen til kommentering og som vil blive en del af proceedings fra det nationale 
roundtable. Herefter vil RoundBaltic følger op med henblik på at omsætte ideer og anbefalinger til 
en indsats for at fremme energirenovering af private boliger i Syddanmark i samspil med andre 
projekter og initiativer. Der blev opfordret til et godt samarbejde herom. 
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SESSION 2 OM ALMENE BOLIGER  
Moderator: Kaj Leonhart Petersen, EC Network 

Rapporteur: Nynne Wilhelmsen, Region Syd 

 

INTRO OG FORMÅL 

Sessionen havde afsæt i behovet for finansiering af den grønne omstilling i den almene boligsektor 
i Syddanmark, herunder muligheden af brug af supplerende grønne lån fra den private finansielle 
sektor. Landsbyggefonden har ikke vidtstrakt mulighed for at støtte energirenoveringer indenfor de 
gældende regulativer for fondens virke, hvorved initiativet til energirenovering primært skal komme 
fra sektoren selv. Den vedtagne Boligaftale fra 2020 vil i løbet af 2020 og 2021 afvikle en kø af 
renoveringsprojekter. Det grønne element vil fylde mere, idet aftalen også omfatter at der skal laves 
en grøn screening og revurdering af projekterne på ventelisten. Aftalen indeholder også en ny grøn 
garantifond, der skal køre i Landsbyggefondens regi fra cirka medio 2021.  

Sessionen havde til formål at afsøge muligheden for at sikre dynamik og udvikling i den almene 
sektor med fokus på energirenovering af bygninger. Sektoren repræsenterer et stort potentiale for 
grønne investeringer og samtidig er der træghed i systemet for en sådan udvikling, herunder kan 
der være berøringsangst for at få private investorer på banen. Disse aspekter vil sessionen adressere 
med henblik på at finde frem til ideer og anbefalinger for både konkrete initiativer og måder at 
forbedre rammerne for energirenoveringer i den almene boligsektor.  

 

SESSION AGENDA:  

Indlæg kl. 10.20 til 12.00 

• Status - udgangspunkt 
Kort status for tidligere roundtables og relaterede projekter og initiativer 
v. Kaj Leonhart Petersen, EC Network 

• Erfaringer og aktiviteter med EU HAPPI-projektet for Sønderborgs 9,400 almene boliger 
fordelt på 6 boligforeninger. 
v. Torben Esbensen, Dansk Energi Management 

• Involvering af den private finansielle sektor 
v. Henrik Bielefeldt, SUSTAIN 

• Diskussion 
• Opsamling og opfølgende aktiviteter 
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PRÆSENTATIONER 

Status - udgangspunkt 
Oplæg ved Kaj Leonhart Petersen, EC Network 

Præsentation her. 

Kaj forklarede historikken omkring hvordan emnet omkring Almene Boliger har udviklet sig under 
SEI Forums og videre ind i RoundBaltic. På det nationale roundtable under SEI Forums i 2019 var der 
et hovedfokus på hvordan man kan tilføre bedre kvalitet i projektudviklingsfasen, herunder skabe 
tillid i forhold til beboerdemokratiet, og blandt andet via bedre projektdokumentation og 
standardisering. Der var også et fokus på det nødvendige samspil med den private finansielle sektor. 

Det sidstnævnte punkt vil fylde mere i de roundtables, der skal gennemføres under RoundBaltic. 

Det planlagte nationale roundtable er udsat efter konsultationer med Landsbyggefonden og 
Danmarks Almene Boliger, i lyset af en række nye initiativer i forhold til den Grønne Boligaftale 2020, 
der skal have tid til at modne, inden der følges op på et nationalt roundtable. 
Den Grønne Boligaftale vil i løbet af 2020 og 2021 afvikle en kø af renoveringsprojekter på 18,4 mia. 
kr. Det grønne element vil fylde mere, idet aftalen også omfatter at der skal laves en grøn screening 
og revurdering af projekterne på ventelisten. I alt er der afsat 30 mia.kr. til renoveringer frem til 
2026, men der vil være behov for flere midler, hvis der ikke blot skal skabes en ny kø – og i den 
forbindelse vil man gerne have flere spillere på banen ift. energirenoveringer (realkreditinstitutter, 
pensionsselskaber m.v.). Landsbyggefonden har tidligere vurderet, at der er et samlet potentiale på 
50 mia. kr. for økonomisk rentable energieffektiviseringer i den almene boligsektor. 

Aftalen indeholder også en ny grøn garantifond, der skal køre i Landsbyggefondens regi. Den 
forventes at kunne støtte op til 6 milliarder kroner investeringer i energieffektive tiltag i den almene 
sektor. Den garanterer for risikoen for, at investeringen ikke betales tilbage over foreksempel 
varmeregningen. Man håber at garantien kan facilitere inddragelse af relevante private aktører. Der 
kan ansøges om Grøn garanti fra 1.oktober2021. 
 
Erfaringer og aktiviteter med EU HAPPI-projektet 
v. Torben Esbensen, Dansk Energi Management 
Præsentation her. 

Happi er et treårigt EU-finansieret projekt, der har banet vejen for renovering af 3,300 lejemål på 
tværs af seks forskellige boligforeninger i Sønderborg. Projektet havde medio 2021 faciliteret 
gennemførelse af i alt 88,6 mio. DKK svarende til 92% af projektets målsætning. 

Projektet har lavet Energimærkerapporter for samtlige afdelinger i de 6 boligforeninger, der har et 
samlet boligareal på 673,000 m2. Forbruget efter rentable besparelsesforslag er opgjort til en 
reduktion på i alt 17% efter dybe renoveringer til 38%. 

På denne baggrund udvalgtes 70 boligafdelinger til en nærmere screening og udarbejdelse af 
energirapport og mulighederne for et fælles udbud (bundling) blev analyseret. 

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-2_01_RRT1_RS_Status-udgangspunkt-v.-EC-Network.pdf
https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-2_02_RRT1_RS_HAPPI-V-Torben-Esbensen-DEM.pdf
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Torben gennemgik forskellige projekteksempler, herunder et projekt i Sønderborg 
Andelsboligforening, der installerede Solcelleanlæg på sydvendte samt øst-og vestvendte 
tagflader, i alt 3.000 m2 solceller fordelt på 19 blokke (460 Kw). 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 finansieringen i en periode på 15 år. Derefter 
slår el-besparelsen igennem i form af en reduceret elregning. Til gengæld medfører solcelleanlægget 
ikke nogen huslejestigning.  

Torben understregede vigtigheden af aktiv beboerinddragelse, og gav eksempler på forskellige 
materialer anvendt hertil, blandt andet nyheder, artikler, informationsfoldere og spørgeskemaer. Et 
særligt ”Grønt” ambassadørkorps” bestående af forskellige beboere har været aktivt anvendt, 
m.h.p. at gøre de grønne initiativer til en fælles grøn vision. 

Der er lavet yderligere målsætninger for CO2 reduktion. Indsatser der kan fortsættes/igangsættes 
for at nå målsætningen i 2029 omfatter Energieffektiviserings tiltag ud fra Energimærkerapporter, 
analysering af potentialet for yderligere solcelleanlæg, grøn varme, digital varmestyring og 
energiovervågning i boligafdelinger. Endvidere at fortsætte med Grønne Ambassadører og 
beboerinddragelse/adfærd. 
 
Involvering af den private finansielle sektor 
v. Henrik Bielefeldt, SUSTAIN  

Præsentation her. 

SUSTAIN udvikler, rådgiver og udfører energirenoveringer, og arbejder sammen og kan finansiere 
hele energirenoveringen i samarbejde med pensionsselskabet PKA (SUSTAIN administrerer PKA’s 
grønne energifond). 

Henrik gennemgik Projektprocessen hos SUSTAIN, der indledningsvis består i en undersøgelse af 
potentialet for energirenoveringer skræddersyet til forskellige kunders behov. SUSTAIN kan fungere 
som totalentreprenør og således også tage ansvaret for projektering, installation og service. 

Henrik understregede vigtigheden af at tænke energieffektivisering ind når der alligevel skal 
renoveres. Det vil oftest være for dyrt at gøre det som separate tiltag senere. Det er nødvendigt at 
tænke i helheder. 

Den største barriere til at gennemføre energieffektive tiltag er mistilliden til de forventede 
energibesparelser. Det er svært at garantere beboerne en given energibesparelse på el og varme 
når der renoveres – der er for stor usikkerhed omkring slutresultatet. 

De private investorer står klar til at finansiere energibesparelser, men der er barrierer relateret til 
traditioner i sektoren omkring Landsbyggefonden, manglende kapacitet til at forberede 
energirenoveringerne, gennemsigtighed i priser og husleje vs. boligudgift.  

Involvering af private investorer kræver en vis volumen, og kan således mest effektivt gennemføres 
via bundling af investeringer på tværs af boligselskaber og en professionel projektudvikler, der kan 
virke som mellemled mellem investorer og boligselskaber.  

https://roundbaltic.eu/wp-content/uploads/2021/09/Session-2_03_RRT1_Sustain.pdf
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Henrik gennemgik typiske tiltag og forskellige projekteksempler, baseret på garanterede 
energibesparelser. Renoveringsefterslæbet i den almene sektor kan oftest finansieres af 
energibesparelserne. 

DEBAT OM NØGLESPØRGSMÅL 

Nøglespørgsmål og svar baseret på debatten:  

Hovedspørgsmål:  
Hvordan kan samspillet med den finansielle sektor optimeres med henblik på at få flere midler i spil 
– inkl. i relation til den nye grønne garantiordning? 
 
Nøglespørgsmål 

1. Hvordan passer indsatsen i Syddanmark sammen med den nationale proces på dette 
område? 
Kommunerne og regionerne kan fungere som facilitatorer og se på projekterne samlet set. 
Dette vil give et holistisk / samlet overblik, der kan medvirke til at reducere priser og 
transaktionsomkostninger, og også sikre flere midler til energiinvesteringer.  

Der kan i den sammenhæng ske en bundling af investeringer på tværs af kommunerne og 
boligforeningerne, hvilket kan gøre energirenoveringerne mere interessant for både 
investorerne og beboerne! Der er allerede etablerede netværk i boligforeningerne på tværs 
af regionsgrænser, som kan udnyttes til at bundle investeringerne. 
 

2. Hvilken læring kan der gøres af HAPPI projektet og hvad giver det af perspektiver for 
replikation? 

HAPPI er et godt eksempel på hvordan man kan arbejde på tværs af boligselskaber både 
teknisk og organisatorisk, herunder også i forhold til beboerinddragelse. 

Den privates valg for den frie elforsyning = barriere: Det er lykkedes via projektet, at 
solcellerne både kan dække forbruget fra fælles arealer og til privat forbrug hos lejerne. Der 
var ingen protester fra de omkring 2.000 lejligheder vedr. udskiftning af individuelle måler 
og bimåler (individuelt frit valg for strømforsyning). Det skal være muligt for den enkelte, at 
lave det frie valg efterfølgende – det er meget dyrt for den enkelte beboer (cirka 70.000 kr.). 

Beboerinddragelse er meget vigtig i forhold til at opnå opbakning til energirenoveringen, og 
således i forhold til de demokratiske beslutninger der skal foretages omkring gennemførelse 
af energirenoveringer. Initiativet med grønne ambassadører har haft en meget positiv effekt, 
særligt i forhold til at sikre beboernes opbakning til projektet.  

3. Hvordan integrerer man på en god måde energirenovering af den almene sektor i den 
kommunale planlægning i sammenhæng med energi- og klimaplaner, herunder de 
investeringsmæssige aspekter herved? 

Kommunerne kan være en facilitator for de almene boligforeninger omkring deres 
muligheder, og i relation til at bundle investeringer på tværs af kommunegrænser. Dette skal 
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også ses i forhold til kommunernes ansvar om at være proaktive i forhold til at facilitere den 
grønne omstilling. 

Kommuner kan også fremme energirenoveringer via benchmarking, videndeling og 
uddannelse. Et eksempel herpå er Energi Spring initiativerne i København og Aarhus, hvor 
der især i Aarhus er fokus på Almene Boliger.   

Implementering af energieffektivitet i Almene Boliger bør indtænkes som et målrettet spor 
i den strategiske energi- og klimaplan proces, og i forhold til en helhedsorientering, der 
indtænker dybderenovering i forhold til 2050.  

4. Hvordan kan samspillet med den finansielle sektor optimeres med henblik på at få flere 
midler i spil og hvordan kan dette faciliteres? 

De private investorer står klar til at finansiere energibesparelser. For at pensionsselskaber er 
interesseret skal der dog være en vis volumen (mia. beløb) – hvilket en enkelt boligforening ikke 
kan sikre/stå for. Man skal sikre aggregering af energiinvesteringer ved flere boligforeninger, der 
kan medvirke til at reducere de samlede risici og transaktionsomkostninger. 

a. Barrierer:  

i. Vi skal væk fra traditioner og vaner, når det kommer til at sikre investeringer 
(f.eks. landsbybyggefonden = plejer), og sikre tillid til de private investorer.  

ii. Vi skal sikre kapacitet til at forberede renoveringerne (boligforeningerne har ikke 
nødvendigvis interne ressourcer til dette) 

iii. Vi skal sikre gennemsigtighed i priserne (hvad er totalomkostningerne ved at 
gennemføre renoveringen og hvad er totalomkostningen på gebyrerne, hvad 
koster det at vente, (Cost-benefit-analyse = hvad sparer beboerne?).  

iv. Husleje vs. boligudgift – vi skal væk fra fokus på huslejeudgifterne og sikre 
gennemsigtighed i den samlede boligudgift for lejerne.  
Beboerdemokratiet vil være en barriere, så snart det fører til huslejestigninger! 

b. Muligheder:  

i. Energibesparelsen kan være med til at finansiere energiinvesteringen. SUSTAIN 
stiller en garanti til beboerne for den samlede energibesparelse. 
Landsbyggefondens grønne garanti kan gøre det mere legitimt at stille en garanti, 
og således også være med til at sikre beboeropbakning. Et væsentligt signal til 
beboerne!  

ii. Generelt mangler beboerne tilstrækkelig oplysning/viden om de forskellige 
løsninger. Oplysningsarbejdet er således også vigtigt! 

iii. De private kan være med til at finansiere ’mørketallet’ = hvad er potentialet - hvad 
blev reelt finansieret. 

iv. En bundling af investeringer og tiltrækning af private investorer vil nødvendiggøre 
et mellemled mellem boligselskaber og investorer i form af foreksempel en 
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projektudvikler eller en form for one-stop-shop, der koordinerer metoder, 
dokumentation og prækvalificerede projektudviklere. Det sidste kunne være i 
form af et tværkommunalt samarbejde. 

 

OPSUMMERING 

Kaj Leonhart Petersen takkede for gode indlæg og diskussion. Proceedings vil blive udarbejdet som 
grundlag for opfølgning med henblik på at omsætte ideer og anbefalinger til en indsats for at 
fremme energirenovering af almene boliger i Syddanmark i samspil med andre projekter og 
initiativer. Der vil i øvrigt blive fulgt op på et nationalt roundtable, hvorefter et andet regionalt 
roundtable vil blive afholdt. 
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