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Danmarks første co2-neutrale 
andelsboligforening 

Vi er en andelsboligforening med 85 andele, 11 opgange 
 
6-etagers beboelsesejendom opført omkring 1900 med 
københavnertag 
 
I 2007 på GF besluttede vi at arbejde for at blive Danmarks 
første co2-neutrale andelsforening opgjort for vores 
energiforbrug på fællesarealerne (gennemført i 2010). 
 
Projektet er blevet finansieret af en huslejestigning på ca. 
11% og omkring 25-50% i ekstern støtte pr. projekt 
 
Tilskud fra Københavns Kommmune (ca. 1,3 mill.), 
Københavns Energi (ca. 1,4 mill.), SolarCity (250 t.) 



Model Søpassagen 

En effektiv tilgang i tre dele: 
 
Mennesker 
 Beboerinddragelse, besøg af kbh energikonsulenter, energispare 

konkurrence, økonomisk gevinst ved at spare miljøet 

 
Teknik  
 Gennemgang af bygningen for mulige miljøtiltag 
 
CO2 regnskab (kvoter) 
 CO2-regnskab for fællesområder, solcelle strøm (CO2-kvoter i 

starten) 

 



Miljøhandlingsplanen 



Tekniske miljøtiltag (første del) : 
100 m tørresnore på lofter samt et overdækket tørrestativ 
Lavenergipærer (bevægelsessensorer i trappeopgange) 
 

Udskiftning af: 
52 Højskylstoiletter til lavskyl (12L ->2L/4L) 
62 vandsparearmaturer 
 
Isolering af hoveddøre samt bagdøre 
  

Miljøhandlingsplanen 



Byggeprojekter de sidste år og frem 

2009 

Mur og tag 
mod gården 

Bjælker 

Toiletter 

2010  

Mur og tag 
mod gården 

Toiletter 

Armaturer 

2011  

Miljøbyggeri 
startede aug. 

- Solceller 

- Regnvand  

- Tagterrasse 

2012  

Miljøbyggeri 
afsluttet feb.  
 

Vindmåler 
opsat 
 

Vaskemaskiner 

2013 

 Miljøbyg.1år  

Isolering af 
varmrør 
 

22 Altaner 
 

Nye vinduer 
mod gaden 
 

Vinddata 

 



Miljøhandlingsplan Søpassagen 
Regnvand 

Genbrug af regnvand fra taget til vaskeriet 
Regnvandet samles i tanke i kælderen 15m2 og pumpes derfra 
over i fællesvaskeriet 
 

Det første år fra  
Forår 2012 til forår 2013 
Er der opsamlet og  
brugt ca 110.000 liter 
Regnvand i vaskeriet 
~ ca. 5.500 kr besparelse 



Vaskemaskiner og regnvand 
 

Nye vaskemaskiner forbrug og med automatisk sæbedosering for 
at mindske sæbe forbruget:  
(forhøjelse af pris på tørretumbling)    
 
2 stk 8kg maskiner 
 
 
2 stk 6kg maskiner 
 
 
Regnvandsnedsivning: 
15m2 Faskine i gården 
 
 
 
 



Miljøhandlingsplanen 
Solceller 

Samlet areal 319 m2 ~ Samlet ydeevne 44,46 kwp. 

Samlet forventet årlig ydelse 35.823 kwh. 

 
El-produceret det første år: 
 ca. 40.000 kwh ~ ca. CO2 20.500 kg ~ ca. 80.000 kr  
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Solcelle produktion 



Solceller 



Miljøhandlingsplanen 
Solceller 



Miljøhandlingsplanen 
Solceller 

Nedlæggelse af Dong målere 900kr sparet pr lejlighed pr år ca 70.000kr  



Solceller 



Vinduer mod gaden i 2013 



Vinduer mod gaden i 2013 



Vinduer mod gaden i 2013 

Koblede vinduer 
Krav til tvangsventilation af lejlighederne via spalter i 
vindueskarmene eller på anden måde. 

• Det mest isolerende 
vindue. 

• Væsentlig forbedring 
m.h.t. lyd. 

• Flot vindue - ligner de 
oprindelige. 

 



Fremtidige Miljøtiltag 
Måske vindmøller? 



Fremtidige Miljøtiltag 
Vind data fra mast 



JANUAR 2013 

Altaner mod gården i 2013 

Altanfirmaet Kontech a/s billigst (22 stk) 



ALTANER 

 
 

• Placering af altaner på facaderne. 
 

• Altanerne er 1,3 m dybe. 

 
 
    

SIDE 21 

NYE ALTANER PÅ GÅRDSIDEN 

Altaner mod gården i 2013 



ALTANER 

NYE ALTANDØRE PÅ GÅRDFACADEN: 

 
• Nye døre leveres som koblede udadgående døre. 

 
• Kun de koblede døre kan opfylde energikrav i byggetilladelsen. 

 
• Lodrette inddelinger som de gamle 2- og 3-fags vinduer    

 
 
    

SIDE 22 

Altaner mod gården i 2013 



Communicating the Obvious Conference 2013 
 










