Transport- og Boligministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Grønne tilskudspuljer til bæredygtige løsninger og digitalisering
På baggrund af de gode erfaringer med de to hidtidige ordninger foreslås det, at
Landsbyggefonden får adgang til at støtte forsøg, udvikling og implementering af
bæredygtige løsninger i det almene byggeri.


Inspireret af den almene forsøgspulje afsættes der en forsøgs- og udviklingspulje til at yde støtte til udvikling og afprøvning af koncepter for bæredygtige
løsninger



Inspireret af den særlige ramme for energibesparelser afsættes der en ramme
til fondsstøttede renoveringsprojekter, hvor der indgår bæredygtige løsninger,
som ikke normalt vil kunne støttes.

Ud over at yde støtte til projekter, der kan bidrage til at opfylde klimamålsætninger, fx ved at støtte løsninger, der mindsker CO2- og energiforbrug ved produktion af byggematerialer, for eksempel fremme af grøn cement og træbyggeri, forekommer der at være oplagte muligheder for at støtte projekter, der blandt andet i
forlængelse af analysen af renoveringsbehovet i det almene byggeri, sigter på forbedring af datagrundlaget og øget digitalisering af det almene byggeri.
Støttemuligheden omfatter også konceptafprøvning af varmepumper til større
bygninger. I dag installeres varmepumper sjældent i større bygninger. Teknisk
set kan der laves varmepumper til opvarmning af mange etageboliger, og afprøvning af nye koncepter i almene boliger kan dermed bidrage til at åbne for varmepumper i flere typer bygninger.
Der er desuden behov for økonomisk at fremme digitaliseringsindsatsen i den almene boligsektor. Indsatsen skal skabe valide og anvendelige informationer til at
understøtte boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner og den løbende drift. Indsatsen skal desuden understøtte registreringen og dokumentationen af grønne tiltag. Samtidig har øget digitalisering et betydeligt potentiale til at effektivisere energiforbrug gennem digital styring af forbruget baseret på forsyningsdata.
Der afsættes derfor en pulje på i alt 200 mio. kr. i perioden 2021-2026, hvoraf 140
mio. kr. går til normalt ustøttede, bæredygtige investeringer, 60 mio. kr. udgør tilskud til forsøg. Fra den samlede pulje afsættes 50 mio. kr. særskilt til digitalisering,
hvoraf 5 mio. kr. udmøntes i 2020.

