FORBEDRING AF EJENDOMME:

OPNÅ L AVT ENERGIFORBRUG
OG FORBEDRET INDEKLIMA

ERHVERVS- OG BOLIGEJENDOMME
S AMT BUTIKKER I SHOPPINGCENTRE
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DEAS BRINGER DIG SIKKERT I MÅL
MED ENERGI- OG INDEKLIMAOPTIMERING
Reducerede drifts- og energiomkostninger er et
nøgleparameter for at øge ejendommens værdi.
Samtidig vægter lejerne indeklimaforbedringer højt.
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SERVICES
Der er et stort potentiale for energieffektiviseringer og forbedringer af indeklimaet, som kan indfries med en beslutsom
indsats og dialog mellem ejendomsejere og lejere. Vi viser,
hvilke opgraderinger der har størst potentiale for at give
økonomiske besparelser på driftsregnskabet, og hvor der er
en fordelagtig tilbagebetalingstid på investeringerne.

Screening

Dybdegående
undersøgelse

1. Screening
Giver overblik over hvilke ejendomme i porteføljen,
der har potentielle energibesparelser og
indeklimaforbedringer.

Du kan vælge at lade DEAS drive hele processen eller blot
benytte os til at løse enkelte af opgaverne.
De beskrevne metoder og værktøjer er resultatet af et toårigt forsknings-udviklingsprojekt gennemført med
økonomisk støtte fra ELFORSK-programmet.

Dialog
mellem lejer
og ejer

Udførsel af
de konkrete
tiltag

3. Dialog mellem lejer og ejer
Fokus på parternes ønsker og behov samt
etablering af finansiering.
4. Udførsel af de konkrete tiltag

2. Dybdegående undersøgelse
Giver indblik i hvilke konkrete løsninger, der kan
anbefales på en række udvalgte ejendomme.
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FRA SCREENING
AF PORTEFØLJEN
TIL FÆRDIG
RENOVERING

Vi har sammensat vores ydelser til en samlet strategi for
ejendomsoptimering.
SCREENING
Når porteføljen dækker en lang række af ejendomme, kan
det for en ejendomsejer være uoverskueligt, hvor der skal
sættes ind i en energirenovering. DEAS tilbyder derfor, at
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energi- og indeklimascreene porteføljen gennem en række
nøgletal og data for at finde frem til de ejendomme, der har
det største forbedringspotentiale.
DYBDEGÅENDE UNDERSØGELSE
Når den enkelte ejendom er udvalgt, udføres en dyberegående
undersøgelse af ejendommens energibesparelses- og indekli-

maforbedringspotentiale. Undersøgelser kan udføres i forskelligt omfang, alt efter ejendomsejers behov. Undersøgelserne
udmunder i rapport og oplæg til præsentation for lejerne.
DIALOG MED LEJERE OG ETABLERING AF FINANSIERING
DEAS tilbyder at være bindeled mellem ejer og lejer. Vi præsenterer forbedringsforslag, besparelser og økonomi. Og i
en konstruktiv dialog forklarer vi, hvorfor netop disse forslag er en god ide, hvad tilbagebetalingstiden er, og hvad
huslejestigningen bliver.
UDFØRSEL AF PROJEKTET
Efter at være nået til enighed, tilbyder DEAS at udføre forbedringsprojekterne fra beskrivelse af arbejder, indhentning af tilbud til byggestyring og håndtering af den endelige
huslejestigning.

”Vi samarbejder både med investorer, som ønsker at hæve værdien af
deres bolig- og kontorejendomme
med en målrettet investering i
indeklima- og energirenovering, samt
ejere af shoppingcentre, hvor
reducerede drifts- og energiomkostninger ses som et nøgleparameter
for at øge centrets værdi.”
Hans Andersen, energichef i DEAS

DEL AF ELFORSK-PROJEKT
DEAS’ screeningsværktøj og dialogredskab er udviklet i
relation til et forskningsprojekt støttet af Dansk Energi
(ELFORSK); ’Dybe energirenoveringer i ejer/lejer miljøer’ i
samarbejde med Teknologisk Institut og Aura Energi. DEAS har
været projektleder, mens Teknologisk Institut og Aura Energi
bidrog med dialogværktøjer samt analyser og undersøgelser
af de udvalgte ejendomme. I projektet blev dialogen
mellem ejer og lejer ved indeklima- og energiforbedrende
arbejder undersøgt. Pensionsselskaberne PKA og Danica
Pension bidrog med cases, udvælgelse af ejendomme og
forbedringsønsker.
DEAS’ AFDELING FOR ENERGI OG INDEKLIMA
Afdelingen består af 14 specialiserede medarbejdere,
der rådgiver ejendomsejere inden for indeklima- og
energirenoveringer, realiserer indsatserne og faciliterer
dialogen mellem ejer og lejer.
De seneste år har DEAS gennemført mere end 100 projekter
inden for energieffektivisering og indeklima fordelt på
erhvervslejemål, shoppingcentre samt boligejendomme.
DEAS deltager i flere forskningsprojekter for at udvikle
ejendomme energirigtigt med optimale indeklimaforhold.
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LAD OS SKABE OVERBLIK OG ØGE
VÆRDIEN AF DIN EJENDOMSPORTEFØLJE

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere
om mulighederne for en energi- og
indeklimascreening af din portefølje.
KONTAKTPERSONER:
Hans Andersen,
energichef
2135 0223/haan@deas.dk

Peter Tjelberg Mortensen,
energiingeniør
3946 6445/pet@deas.dk

www.deas.dk/energi
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