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Hvad optager dig for øjeblikket? 

Der er mange ting, der optager mig for tiden. Vi har været igennem et usædvanligt år, der 
giver anledning til mange overvejelser om fremtiden.  

 
Hvis jeg skal sætte spot på to ting, er det: 1) Hvordan vi bedst står sammen med vores 
kunder i den kommende periode, der fortsat er præget af usikkerhed, og 2) Hvordan vi 

bidrager til at få sat mere fart på den grønne omstilling i boligmassen og ejendomsbranchen, 
og herunder kan møde kundernes stigende efterspørgsel efter grønne løsninger.   

 
Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
Som landets største finansielle koncern har vi et stort ansvar for at sikre understøttelse af 

den danske bygge- og ejendomsbranche i deres visioner for byen, herunder den grønne 
omstilling. Som realkreditinstitut understøtter vi bygge- og ejendomsbranchen med god 

langsigtet finansiering til visioner, der udvikler og fastholder København som en spændende 
metropol.   
 

 
 

 



 

 
 

Hvilket sted holder du mest af i din by? 
Jeg er indfødt københavner og er opvokset i en blanding mellem indre by, Østerbro og 
Hellerup. Jeg har på et eller andet tidspunkt boet i alle brokvartererne og har kærlighed til, 

hvad de enkelte kvarterer i København kan byde på. Mit yndlingssted i byen er Søerne, som 
altid har stået for mig som et af de bedste åndehuller i København, og som er et 

uovertruffent sted til både at spotte mennesker og bygninger.   
 
Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande? 

Jeg elsker bygninger og ser altid efter byggestil og bygningers forfatning, når jeg besøger 

andre byer. Jeg har rejst rundt i Japan med min familie og blev dybt betaget af den japanske 

byggestil og stringente æstetik. Jeg er også blevet positivt overrasket i mange tyske byer, 

hvor en karakteristisk byggestil har spillet godt sammen med liv og stemning i byen og 

efterladt en indtryk af noget lokalt særegent.   

 

Stafetten er overdraget til dig fra Anders Lendager, CEO & Founder i Lendager, med 

spørgsmålet: 

Hvordan kan Realkredit Danmark bidrage til mere bevaring, renovering og transformation af 
den eksisterende bygningsmasse – og på den baggrund skabe fordelagtige 

finansieringsmuligheder, der ikke overgås af finansiering af nybyg? 
 
I Realkredit Danmark mener vi, at der både skal tænkes bæredygtighed i relation til bevaring, 

renovering og transformation af den eksisterende bygningsmasse samt i relation til nybyg. Vi 
belåner både den eksisterende bygningsmasse og nybyg.  

 
Som en del af Danske Bank koncernen har vi netop lanceret en ny klimaplan frem mod 2030, 
der skal være med til at sætte endnu større fokus på vores kunders grønne omstilling. Ét af 

de steder, vi som finansiel virksomhed kan gøre en forskel i relation til den grønne rejse i 
branchen, er ved at hjælpe vores kunder med rådgivning og finansielle løsninger.  

 
Én af de største udfordringer ved den ældre bygningsmasse er energikilden. Vi hjælper 
mange af vores kunder med rådgivning og finansiering til energirenoveringer og har fokus på 

at indføre endnu flere tiltag, der kan bidrage til mere renovering og transformation af den 
eksisterende bygningsmasse.   

 
 
Hvem sender du stafetten videre til? 

KAB – Jens Elmelund 
 

Og hvilket spørgsmål vil du gerne stille? 
Hvordan arbejder I med den grønne omstilling i KAB? Og hvordan involverer i beboerne i det 
arbejde? 


