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Formålet

Realdania ønsker at 

• understøtte den klimamæssige bæredygtighed i almene boligorganisationers 

renoveringsprojekter og fremme den grønne omstilling i byggeriet

Realdania har

• Afsat en pulje på 45 mio. kr. der skal medvirke til at

1) indhente målrettet rådgivning om styrket klimamæssig bæredygtighed i konkrete 
projekter i almene boligafdelinger

2) hjælpe med realiseringsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne, der har svært 
ved at blive realiseret eller har særlig stor eksempelværdi for den almene sektor
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Hvordan bæredygtighed?

Klimamæssig bæredygtighed

• Bæredygtighed skal forstås klimamæssigt, dvs. der er fokus på 
reduktion af drivhusgasser gennem energiløsninger, materialevalg, 
genanvendelse af byggematerialer mv.

• Målet om en lavere drivhusgasudledning gælder for hele byggeriets 
levetid, så der kan både kan ledes efter reduktioner i bygge- og 
driftsfasen.
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Hvem kan søge?

Danske boligorganisationer med et konkret 
renoveringsprojekt

• Finansieret og i byggepipeline til igangsætning i 2020 eller 2021

• Renoveringsprojektet skal have et omfang svarende til et 
entrepriseudbud på mindst 25 mio. kr. 

• Renoveringsprojektet skal være på et stadie, hvor det stadigvæk 
praktisk er muligt at styrke den klimamæssige bæredygtighed 

Puljen er ikke målrettet nybyggeri eller mindre projekter med 
entrepriseudbud under 25 mio. kr. 
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Hvilke slags 
renoveringsprojekter?

Projekter, hvor det klimamæssige potentiale er størst

• F.eks. planlagte renoveringsprojekter, hvor I ikke har haft særligt 

fokus på klimamæssig bæredygtighed i den rådgivning, der ligger 

forud.

• Særligt nedslidte boligafdelinger der står overfor gennemgribende 

renoveringer, hvor der er så store klimamæssige gevinster at hente, 

at en særlig fokuseret rådgivning herpå, kan pege på endnu flere 

gevinster end hidtil tiltænkt.
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Hvad kan støtten bruges til?

Step 1: Rådgivning

• Støttebeløbet kan anvendes til at 

dække udgifter til rådgivningsydelser i 

forhold til, hvordan I sikrer øget 

klimamæssig bæredygtighed i projektet.

• Det er også muligt at anvende egne 

rådgivere fra jeres boligorganisation, 

hvis I har kompetencerne til at 

gennemføre den relevante 

bæredygtighedsanalyse i 

boligorganisationen.

Step 2: Realisering

• En del af de udvalgte 

renoveringsprojekter, der får støtte til 

rådgivning, kan også få støtte til, at den 

øgede bæredygtighed bliver realiseret 

uden samtidig at medføre større 

huslejestigninger for beboerne. 

• Det gælder særligt projekter, hvor 

rådgivningsindsatsen kan pege 

justeringer og greb med en stor 

klimamæssig effekt på det konkrete 

byggeri og en god læring til den almene 

sektor generelt.
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Eksempler på rådgivning

Afhængig af det konkrete projekt kan I f.eks. søge rådgivning til

Det er muligt at søge om midler til flere indsatser på listen ovenfor. Listen er ikke udtømmende.

Energibesparende 
tiltag f.eks. 
klimaskærm, 
vedvarende energi 
mv.

Certificeringer eller 
svanemærkning

Særlige 
bæredygtigheds-
analyser og 
beregninger, f.eks. 
LCA-analyser, 
LCC-analyser, 
CO2-kalkulationer 
mv.

Indarbejdelse af 
bæredygtige 
materialer

Genanvendelse af 
materialer

Business cases: 
Hvordan 
bæredygtighed kan 
betale sig / 
værdiskabelsen 
ved klimamæssig 
bæredygtighed 

NB: For 

boligorganisationer, 

der også laver 

energiscreening i 

regi af LBF, skal I 

vise, hvordan I vil 

bygge ovenpå det.
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Hvor stort er støttebeløbet?
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Det ansøgte beløb

• Der er ikke specifikke krav til beløbsstørrelse i denne pulje, men vores 

udgangspunkt er, at støtte til rådgivning forventeligt maksimalt koster 

500.000 kr. inkl. moms. 

• Beløbet til støtte til realisering vil afhænge af det samlede 

entreprisebudget, og hvor stor en justering, der er tale om, og vores 

udgangspunkt vil være mellem 1 og 10 mio. kr. inkl. moms pr. projekt. 
Kr.
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Kriterier for bevilling

For det enkelte projekt

• Vi prioriterer projekter, hvor potentialet på effekten på drivhusgasreduktionen 
vurderes størst og kan dokumenteres.

• Vi er optaget af, at renoveringen – både med og uden de tilførte klimamæssige 
justeringer – skal understøtte og styrke byggeriets arkitektoniske kvalitet.

• Vi prioriterer projekter med en vis demonstrationseffekt og generaliserbarhed –
dvs. projekter hvor læringen fra bæredygtighedstiltagene har bedst mulighed for at 
spredes videre til andre byggeprojekter.

På tværs af projekterne

• Derudover lægger vi vægt på, at projekterne samlet har en geografisk spredning i 
hele Danmark, samt at den samlede portefølje af projekter repræsenterer 
forskellige typer indsatser for at fremme klimamæssig bæredygtighed.
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Ansøgning og godkendelse
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Step 1: Rådgivning

Ansøgning på realdania.dk + bilag:

Ansøgningsfrist: 16. november 2020

Svar fra Realdania: Januar 2021

Projektbeskrivelse + visuelt materiale

Finansieringsplan (herunder angivelse 
hvad der er hhv. LBF-støttet /ustøttet.)

Tidsplan

Medarbejdere/ rådgivere på projektet 
(særligt til rådgivningsdelen)

Afslutning af rådgivning

E-mail med bilag:

Færdiggørelse senest: Juli 2021 

Hvis I ikke ønsker at ansøge om 
realiseringsstøtte, afsluttes her.

Afleveringen fra rådgiveren

Beskrivelse af hvordan I vil justere 
renoveringsprojektet med de 
indarbejdede bæredygtighedstiltag.

Angivelse af forventet klimamæssig 
effekt med de indarbejdede tiltag samt 
beskrivelse af, hvordan I forventer at 
dokumentere denne.

Step 2: Realisering

Ansøgning på realdania.dk + bilag

Ansøgningsfrist (forv.): August 2021

Revideret entreprisebudget + angivelse 
af hvad I konkret søger om støtte til.

Beskrivelse af forventet eksempelværdi 
ved realisering af projektet.

Visuelt materiale med de indarbejdede 
bæredygtighedstiltag.

Tidsplan
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Nice to know
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• Det er muligt at søge med mere end ét projekt. Hvis I søger med mere 
end ét projekt, skal I ansøge med separate ansøgninger. 

• Inden for den økonomiske ramme, vi har afsat, forventer vi at kunne støtte 
10-20 projekter med støtte til rådgivning. 

• Vi forventer derudover at kunne støtte 5-10 projekter med støtte til 
realisering. 
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Videndeling og 
tværgående læring

Tilbud til alle der opnår støtte

• Et fælles workshopforløb over samlet set 3-4 dage

• Det skal medvirke til at give jer inspiration til, hvordan I kan styrke jeres 
arbejde med at gøre jeres fremtidige bygge- og renoveringsprojekter mere 
klimamæssigt bæredygtige.

Forpligtelse

• Alle der opnår støtte, er forpligtet til at deltage i en fælles evaluering for 
derigennem at sikre vidensdeling, bl.a. igennem BL / AlmenNet.
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Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 1 til rådgivning: 

• Den 16. november 2020

• Alle ansøgninger forventes behandlet ultimo 
2020, og I får svar januar 2021. 
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Mulig ansøgningsfrist 2 til rådgivning:  

• Hvis der bliver endnu en ansøgningsfrist om 
støtte til rådgivning, vil det blive i første kvartal af 
2021, og den specifikke dato vil vi melde ud i 
januar 2021.
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Spørgsmål?

Læs mere på

https://realdania.dk/projekter/pulje-til-klimamaessig-
baeredygtighed-i-almene-boligorganisationers-
renoveringsprojekter

Kontakt

Simon Kofod-Svendsen

sks@realdania.dk

20948995
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