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Vision for et bæredygtigt DAB
DAB ønsker at udstikke en politisk kurs, der sikrer, at vi hele tiden bevæger os mod et
mere bæredygtigt DAB. Som en del af DAB’s kommende strategi for perioden 20212023 har vi derfor udarbejdet denne vision for bæredygtighed.
Det er DAB’s vision at indtænke bæredygtighed i alle beslutningsprocesser
som en afgørende faktor på lige fod med økonomi.
Visionen er ikke i sig selv en anvisning, men et pejlemærke til brug i alle
beslutningsprocesser.
DAB vil arbejde henimod, at:
•

bygge boliger med en indretning og arkitektur der kan tilfredsstille både
nutidens og fremtidens ønsker og behov.

•

materialeproduktion, byggeprocessen og den efterfølgende bortskaffelse af
byggematerialer sker uden at påvirke miljø, mennesker og natur i en negativ
retning, når vi renoverer og bygger nyt.

•

vores administration og boligområdernes strukturelle opbygning opfordrer til
aktiviteter, sammenhold og fællesskab mellem beboerne.

•

de administrerede boligområder giver plads til større biodiversitet og
naturoplevelser for beboerne og lokalområdet.

•

fremtidige grundvandsressourcer beskyttes mod forurening og overforbrug.

•

udnytte de ressourcer, som ikke kan undværes, effektivt.

•

driften af de administrerede boliger ikke påvirker beboerne og det
omkringliggende miljø negativt med støj eller forurening.

Side 2

DAB og FN’s verdensmål
DAB har gennem mange år indarbejdet mål for samfundsansvar i vores CSR- og
strategiindsats. FN’s verdensmål har tilføjet en ny dimension ved at sætte dem i et
globalt perspektiv. Indsatsen i forhold til verdensmålene ligger derfor i naturlig
forlængelse af DAB’s CSR indsats og strategi.
I DAB’s politik for, hvordan vi vil arbejde med FN’s verdensmål, ”I DAB samarbejder vi
om FN’s verdensmål”, beskriver vi, hvordan DAB sammen med de 88.000 mennesker,
der bor i DAB-administrerede boliger, kan gøre en positiv forskel for klimaet ved at
spare på energien og tænke grønt.
Med afsæt i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling har DAB udvalgt seks
mål, som vi sætter særligt fokus på i vores byggeri, drift og administration af almene
boliger. DAB’s politik fortæller, hvordan vi arbejder med de seks fokusområder.

FN’s verdensmål giver DAB
en ramme og retning for at
arbejde med bæredygtig
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Side 3

De seks fokusområder er:
Sundhed og trivsel. At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
aldersgrupper.

Rent vand og sanitet. At sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at
dette forvaltes bæredygtigt.

Bæredygtig energi. At sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
moderne energi til en overkommelig pris.

Bæredygtige byer og lokalsamfund. At gøre byer, lokalsamfund og
bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Ansvarligt forbrug og produktion. At sikre bæredygtigt forbrug og
produktionsformer.

Partnerskab for handling. At styrke det globale partnerskab for bæredygtig
udvikling og øge midlerne til at nå målene.

DAB er godt på vej
I overensstemmelse med visionen for et bæredygtigt DAB gennemfører vi allerede i
dag en række projekter og sætter mål, der løbende tilpasses i forhold udviklingen i
samfundet og beboernes behov. Eksempelvis kan vi nævne:

•

Tjekliste til bæredygtige renoveringer
•

•

Anvisninger til biodiversitet i afdelingerne
•

•

Listen giver et simpelt overblik over mindre renoveringssager og sikrer
en 360 graders vurdering af mulighederne for bæredygtig opgradering.

Inspiration, eksempler og anvisninger til hvordan afdelingerne kan give
bedre plads til biodiversitet og natur.

Inspirationskatalog med bæredygtige tiltag for beboere og afdelinger
•

Katalog over spareforslag på el, vand og varme samt oplæg til
kampagner, der kan påvirke beboernes adfærd.

Side 4
•

DAB’s vej til en grøn omstilling (CO2-neutral)
•

•

Teknisk bilag til Livsrammer – DAB’s modelprogram for nyt alment
boligbyggeri i Danmark
•

•

Hjælp til etablering af fællesskaber, der er med til at give gode sociale
relationer i boligafdelingerne.

Grøn strøm til boligselskaberne
•

•

Nedsættelse af et udvalg, der står for uddeling af økonomisk støtte til
bæredygtige tiltag i afdelingerne.

Aktive fællesskaber
•

•

Organisering og facilitering af et netværk for beboere og
beboerdemokrater der ønsker at udbrede en bæredygtig kultur i
boligafdelingen.

DAB’s Udvalg for bæredygtighed
•

•

Udarbejdelse af drejebøger, der hjælper boligafdelingerne med at
gennemføre kampagner for eksempelvis vandbesparelser, byttecentraler
affaldssortering eller lignende.

Danne netværk af ”Grønne beboere”
•

•

Løbende vurdering af hvordan nye idéer, ny lovgivning og ny teknik på
området kan implementeres i DAB.

Kampagner for bæredygtige tiltag
•

•

Beskrivelse af overordnede principper for tekniske installationer ved
nybyggeri, der via centralisering sikrer energifleksibilitet, anlægskvalitet
og lave driftsudgifter.

Indpasning af klimalovens anvisninger
•

•

Kortlægning af boligafdelingernes eksisterende CO2-udledning og oplæg
til, hvordan 70 procent og 100 procent CO2-neutralitet kan opnås.

Tilbud til boligselskaberne om køb af CO2-neutral strøm til
boligafdelingernes drift og fællesområder.

Løbende tests og undersøgelser af ny energibesparende teknik

Ordet bæredygtighed defineres i Brundtland-rapporten, Vores fælles fremtid, der er
udgivet af FN i 1987:
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”

