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Nye puljer til projekter som skal fremme udviklingen af klimamæssig 

bæredygtighed og digitalisering via almene boligorganisationers projekter. 

Publicering: Maj 2022 

Baggrund 

Indsatsen med at understøtte udviklingen af mere bæredygtige løsninger i det almene 

byggeri har et bredt fokus.  

Bæredygtigheds- og digitaliseringspuljerne er en del af Grøn Boligaftale 2020, jf. lov nr. 

2077 af 21. december 2020. 

Endvidere ses indsatsen i sammenhæng med den nationale strategi for bæredygtigt 

byggeri, som blandt andet omfatter alment byggeri. Indsatsen bygger endvidere på 

erfaringer fra demonstrationsprojekter på energieffektiviseringsområdet. 

Formålet med puljerne er at bidrage til at udvikle, afprøve og implementere nye miljø- og 

klimavenlige løsninger – eventuelt gennem digitalisering – i alment byggeri og understøtte 

den grønne omstilling i byggeriet. 

Puljerne 

Den samlede udviklingsramme til bæredygtigt og digitalt byggeri er i alt ca. 202 mio. kr. 

for perioden 2021-2026, heraf er afsat en pulje på ca. 152 mio. kr. til bæredygtighed og 

en pulje på ca. 50 mio. kr. til digitalisering. 

Puljerne er underopdelt i delpuljer, hvor der henholdsvis ydes tilskud til forsøg med 

klimamæssig bæredygtighed og digitalisering, og lånefinansiering med ydelsesstøtte 

(støttede lån) til indarbejdelses klimamæssig bæredygtighed og digitalisering i projekter.  

Puljerne administreres af Landsbyggefonden. 

Ansøgninger 

Tildeling af tilskudsmidler til forsøg med klimamæssig bæredygtighed og digitalisering sker 

ved ansøgningsrunder og tildeling sker ved udvælgelse blandt indsendte ansøgninger. 

 

Ansøgninger om lån med ydelsesstøtte (støttede lån) vurderes løbende og tildeles 

ligeledes efter individuel vurdering. 

 

Ansøger er en almen boligorganisation eventuelt i samarbejde med andre og på vegne af 

en eller flere almene boligafdelinger. 

 

Ansøgning om midler fra puljerne sker ved oprettelse af ansøgning hos Landsbyggefonden 

på driftsstøtteportalen driftstoette.lbf.dk 

 

Du kan læse mere om mulighederne for indsendelse af ansøgninger til puljerne her 

https://lbf.dk/media/1559328/indkaldelse-af-projekter-til-baeredygtigheds-og-

digitaliseringspuljernes-midler.pdf, 

https://lbf.dk/media/1558607/administrationsgrundlag-for-baeredygtighedspuljen-og-

digitalisering-af-alment-byggeri-til-hjemmesiden.pdf og 

https://lbf.dk/media/1559327/ansoegningsvejledning_baeredygtigheds-og-

digitaliseringspuljerne.pdf. 
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Ansøgningsfrist om tilskudsmidler forsøg  

For ansøgninger om tilskud til første runde af tildeling af tilskudsmidler forsøg er 

ansøgningsfristen 1. september 2022. 


