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Ejendomme spiller en helt central rolle i vores liv. Vi bruger 
alle i gennemsnit mere end 20 timer i døgnet i en ejendom. 
Vores hjem og arbejdspladser, vores børns institutioner og 
skoler, vores indkøb – har udgangspunkt i en ejendom. De 
fleste af vores fritidsaktiviteter foregår også i ejendomme.

DEAS Group har ansvaret for mange typer af ejendomme, 
lige fra boliger og kontorarbejdspladser til industri- og 
logistikejendomme, storcentre, skoler og plejehjem.  
Derved har vores arbejde indflydelse på utrolig mange 
menneskers hverdag og trivsel. 

Vores fornemste opgave er at skabe værdi for vores 
investorer, lejere og beboere samt andre brugere af 
ejendommene. Og her mener vi ikke bare værdi på den 
økonomiske bundlinje, men også i forhold til social og 
miljømæssig bæredygtighed. 

Med årtiers erfaring med ansvarlig ejendomsforvaltning og 
asset management bidrager vi med dyb indsigt i miljødata, 
lejerønsker, forbedringsmuligheder og ejendommenes 
samspil med lokalområdet. 

På det grundlag bringer vores medarbejdere substans til 
bordet som strategisk samarbejdspartner med fokus på 
bæredygtighed, socialt ansvar og virksomhedsledelse 
(ESG). Det gør vi, når vi udvikler ejendomme sammen med 
vores investorer, varetager den daglige drift og søsætter 
samarbejdsprojekter med vores interessenter. 

Vores indsats for at gøre en forskel og drive den grønne og 
sociale bæredygtige ejendoms- og fondsforvaltning fremad 
er fokuseret på fem strategiske prioriteter. I det forgangne 
år har vi skabt fremgang på alle prioriteterne, særligt med 
hensyn til bæredygtighedscertificering af ejendomme, 

energistyring og reduceret CO2-udledning, trivsel i og 
omkring lejemålene, udvikling og fastholdelse af vores 
medarbejdere samt nye og spændende partnerskaber  
for den bæredygtige omstilling af ejendomsbranchen. 

I 2022 vil vi sætte særligt fokus på Social Impact.  
Det handler grundlæggende om at være bevidst om,  
at alt, hvad vi foretager os, skal gøre en positiv forskel  
for andre. Vi vil agere på de behov, vi ser, understøtte 
fællesskabs-følelsen og være nærværende. 

Med andre ord: Vi vil have mere fokus på, hvordan vi kan  
gøre en positiv forskel. 

Et eksempel: Hvorfor skal en kontorejendom stå tom 
weekenden over? Hvorfor ikke stille fx kantinen til rådighed  
i aftentimerne til foreninger eller frivillige organisationer,  
der har arrangementer som bingo, kor eller lignende?  

Der er en masse udfordringer med at tænke ud af boksen 
på denne måde, men den mulige gevinst er værd at gå 
efter for både vores investorer og lejere/brugere. Ligesom 
gevinsterne ved den grønne omstilling er det.  

Min oplevelse er, at vores mange medarbejdere og 
specialister brænder for ejendommene og for at gøre en 
forskel. Hvis vi skal lykkes med vores ESG-ambitioner, skal 
vores medarbejdere fortsætte med at gå forrest. Deres 
daglige indsatser for bæredygtighed, socialt ansvar og 
virksomhedsledelse er fremhævet gennem denne rapport,  
og de har æren for, hvor vi står i dag. 

Rikke Lykke 
Group CEO 
April 2022

Ejendommene, vi forvalter, skal være energieffektive, 
sunde og sikre og skabe rammer for, at både beboere, 
andre brugere og de nære omgivelser trives og kan udfolde 
sig. Målet bliver gjort til virkelighed, når alle DEAS Groups 
dygtige medarbejdere hver dag udvikler og implementerer 
bæredygtige tiltag i samarbejde med beboere, investorer  
og andre samarbejdspartnere.

En strategisk samarbejdspartner med ESG i fokus
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DEAS Group er en end-to-end strategisk samarbejdspartner, der leverer rådgivning og 
services inden for ejendomsforvaltning og asset management. Vi samarbejder med 
nationale og internationale investorer og en lang række andre stakeholders i Sverige,  
Norge, Finland og Danmark. 

DEAS Group har fokus på bæredygtig  
ejendoms- og fondsforvaltning

Asset Management
• Fund Management
• Investment Management 
• Asset Management
• Development
• Transaction & Advisory Services 

Byggeteknisk rådgivning
• Projektledelse
• Bygherre-, energi-, klima-  

og bæredygtighedsrådgivning

Vores medarbejdere 

903 
Aldersfordeling  
blandt medarbejdere

42%

58% 27%
51-60 år

15%
Over 60 år

<1%
Under 21 år

20%
21-30 år

16%
31-40 år

22%
41-50 år

Medarbejdere fordelt på køn

medarbejdere

Vores beboere og lejereVores investorer

164
 ejendoms- 
investorer

482
ejerforeninger138  

grundejer- 
foreninger

360  
andelsbolig- 

foreninger

39.000

6.800

21.000
11.000

lejeboliger

erhvervslejemål

ejerlejligheder
andelslejligheder

Vores forretning 

777,2
mio. DKK  

i omsætning

157,8
mio. DKK  

betalte skatter  
(moms og selskabsskat)

2.652 
ejendomme  

under forvaltning

277 
mia. DKK  

 i forvaltet ejendomsværdi (AUM)

1.046 
håndterede  

byggesager i Danmark

12,8 
mio. m2

i forvaltede ejendomme

10,7 
mia. DKK  

i opkrævet husleje mv.

Ejendomsadministration
• Lejeboliger
• Ejerlejligheder/andelsboliger
• Butik/retail
• Kontor
• Lager/logistik  

Facility Management
• Drift og vedligehold
• Facility Management
• Facility Services 

Udlejning
• Boliger
• Butik/retail
• Kontor
• Lager/logistik 
 
 

OPP
• Offentlig-Private Partnerskaber

DEAS Group samler hele DEAS-familien under 
én paraply. 

DEAS A/S leverer som ejendomsforvalter  
rådgivning og services inden for fast ejendom. 

DEAS Asset Management A/S er en pan-nordisk 
investerings- og asset management-partner

DEAS Group består af tre brands

10 
alternative 

investeringsfonde 

Grafikken om vores investorer og vores beboere og lejere dækker vores danske forretning, på nær alternative investeringsfonde, der inkluderer vores 
nordiske aktiviteter. Betegnelsen 'ejendomsinvestorer' dækker internationale og danske institutionelle og private ejendomsinvestorer.
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Denne udvikling 
understøtter vi ved at 
implementere teknologi, der 
kan give os og vores investorer viden 
om forbruget på og brug af ejendom-
mene. Med denne viden kan vi hjælpe 
vores investorer til at træffe 
databaserede beslutninger om 
bæredygtig forbedring af  
deres investeringer.

Investorerne ved, hvad de får
Vores investorer skal have tillid til at 
deres midler investeres bæredygtigt 
og med det højest mulige afkast. 
Derfor er transparens og integritet 
nøgleordene i vores samarbejde og 
afrapportering. Vores datahåndtering 

Overblikket danner samtidig 
grundlaget for en sammenlig ning  
af ejendommenes bæredygtig hed, 
herunder  i store internationale  
sammenlig nings-undersøgelser.  
Et godt eksempel er Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB),  
der er en af verdens mest benyttede 
benchmarking-studier for ejendom-
sporteføljer. For at være med i GRESB 
og kunne vurdere sine ejendommes 
grad af bæredygtighed kræves det,  
at man har en stor mængde data til 
rådighed. Vi arbejder aktivt med 
GRESB, anden ESG-rapportering  
og -mål samt med Disclosure- og 
Taksonomi-forordningen.

Bæredygtig fonds-  
og ejendomsforvaltning  
i hele Norden 
Med overtagelsen af Aberdeen Standard Investments' nordiske  
asset management-forretning i 2021 varetager DEAS Asset  
Management ejendomsinvesteringer på vegne af vores investorer  
i Danmark, Sverige, Norge og Finland. I 2021 havde vores 93  
specialister ansvaret for asset management-mandater og alternative 
investeringsfonde på tværs af Norden.

Bæredygtighed er integreret  
i investeringsstrategier 
og ejendomsudvikling
Vi mener, at bæredygtighed i 
ejendommene er en kvalitet, der 
sikrer vores investorers afkast på 
lang sigt. Derfor har vi i DEAS Asset 
Management integreret miljømæssi-
ge, sociale og ledelsesmæssige 
aspekter i vores fondes ejendoms- 
investeringsprocesser. Det betyder, 
at vi proaktivt identificerer, adresse-
rer og justerer for bæredygtigheds- 
risici, når vi køber, håndterer eller 
sælger ejendomme på vegne af vores 
investorer uden at gå på kompromis 
med afkastet.  

Aalborg

København
Aarhus

Stockholm

Helsinki
Oslo

Trondheim

Bergen

Gennem vores strategiske tilgang  
til ejendomsinvestering søger vi at 
påvirke det nordiske marked for 
ejendomsudvikling i en mere 
bæredygtig retning. Eksempelvis 
arbejder vi løbende for at nedbringe 
ressourceforbruget og reducere 
CO2-udledningen på både nye og 
eksisterende ejendomme. Vi 
renoverer og klimasikrer porteføljen, 
og når vi udvikler nye ejendomme 
vægter sociale og miljømæssige 
parametre højt. Derfor tager vi i 
udviklingen af ejendomme altid  
højde for demografi og diversitet,  
så ejendommene på fleksibel vis 
åbner op for både sociale interaktio-
ner og koncentrati onsområder.

ESG-politikken indeholder tre fokusområder, som er fundamentet  
for vores fonds- og investeringsstrategi. De tre fokusområder er:  

• Investeringsstrategi og investeringsproces
• Kompetencer og samarbejde
• Transparens og integritet 

Læs mere om de tre fokusområder på:   
www.deas-asset.com/what-we-offer/esg
 
’ESG’ er en forkortelse for Environmental, Social og Governance. ESG-investering 

betyder, at man vurderer kvaliteten af disse aspekter i sin ejendomsinvestering.

DEAS Asset Managements ESG -politik

og rapporteringsstruktur sikrer,  
at data på ejendommene løbende 
opdateres i en central database.  
Vores database indeholder informa- 
tion om ejendommene, herunder 
certificerings status, forbrugsmålin-
ger, CO2- udledninger, indtægter fra 
ejendom men, lejer- og brugertilfreds-
hed osv. Baseret på informationen 
modtager investorerne kvartalsrap-
portering, der giver et overblik over 
status på ejendommene, og hvordan 
de har udviklet sig over tid. Med 
overblikket får investor et afsæt for 
den videre dialog med os om, hvad 
det vil kræve for at gøre ejendommen 
endnu mere bæredygtig – til gavn  
for ejere, lejere og samfund. 

Vores medarbejdere er med på rejsen 
Da DEAS Asset Management i 2021  
fik hele Norden som sin geografiske 
hjemmebane blev DEAS Groups 
virksomhed udvidet med en meget 
velfunderet organisation. Derfor ser  
vi allerede de første synergier mellem 
den nordiske og danske forretning, 
hvor vidensdeling og samarbejde er  
i højsædet.   
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ESG-strategien eksekveres  
gennem fem prioriteter

CO2-neutral  
i 2030

 
DEAS Group vil være CO2-neutral   

i scope 1 og 2 i 2030. 
 

I 2021 har vi opnået en reduktion 
 i CO2-udledningen fra vores  

egen drift og bilpark på 

Reduktionen er opnået med  
forbedrede emissionsfaktorer fra  

offentlig forsyning samt indførelse  
af elbiler i DEAS' bilpark. 

Reduktionen på 8% er opgjort på  
baggrund af de danske faciliteter,  

da øvrige nordiske lokationer  
ikke indgik i 2020-baselinen.

8%

I DEAS Group ønsker vi at fremme bæredygtighed langsigtet og holdbart i såvel den enkelte 
ejendom som i nationale og globale sammenhænge. Vores arbejde konkretiseres  
igennem fem strategiske prioriteter og udføres i det daglige af vores medarbejdere.

Det er en betingelse for, at vi kan 
lykkes med vores ESG-strategi, at 
DEAS Group står stærkt som forretning 
og organisation.

Det er nemlig vores medarbejdere,  
som gennem deres daglige kontakt  
og samarbejde med beboere, lejere og 
mange flere er drivkraften for at føre 
vores strategi ud i livet.

Bæredygtighed på flere planer
Bæredygtighed kan forstås forskelligt, 
alt efter hvem vi samarbejder med. 

I samarbejdet med vores investorer 
kommer vores fokus på bæredygtig-
hed eksempelvis til udtryk som 
strategisk rådgivning om bæredygtig 
fonds- og ejendomsforvaltning. Det er 
en rådgivning om bæredygtige tiltag 
på investorernes ejendomsporteføljer, 
der skal nedbringe ejendommenes 

miljømæssige belastning og øge  
deres værdi på lang sigt.   

I samarbejdet med beboere og lejere 
er bæredygtig ejendomsforvaltning 
konkrete initiativer, der fokuserer på  
at øge trivsel, sundhed og inklusion  
på ejendommene og i samspil med 
lokalområdet. 

Vi arbejder for at integrere databaseret 
bæredygtighed i alle dele af vores 
forretning.

Strategien udmøntes  
efter højeste standarder
Med strategien forholder vi os aktivt 
til de risici og muligheder, vi som 
virksomhed og arbejdsplads står  
over for i forhold til bæredygtighed.  
Vi forvalter ejendomme og store  
økonomiske ressourcer og ønsker  
at lægge yderligere til den i forvejen 

høje grad af tillid, vores investorer,  
beboere og lejere viser os. Derfor 
arbejder vi med strategien i DEAS’ 
kvalitetsledelsessystem, som er 
certificeret efter ISO-standarden 
9001:2015. Vi benytter desuden 
revisionserklæringer, der understøtter 
vores investorers compliancekrav.    

Vi har ressourcerne  
i fokus

Vi prioriterer  
det gode liv 

Vi er en aktiv 
samfundsaktør

Vi bidrager positivt til bære-
dygtigt ressourceforbrug, 
upcycling og genanvendelse 
ved drift, vedligehold og 
udvikling af ejendomme. Vi 
hjælper derudover bebo ere 
og lejere til mere bæredygtig 
adfærd. 

For lejerne i de ejendomme 
vi forvalter, betyder det, at 
ejendommene indrettes så 
de aktivt understøtter lejerne 
i at træffe bæredygtige 
valg. Det betyder også, at 
vi tilbyder sunde og sikre 
ejendomme samt udearealer, 
der understøtter fysisk udfol-
delse og mental sundhed.  

Vi tager del i projekter 
og samarbejder om 
at udvikle fremtidens 
bæredygtige løsninger, 
og vi engagerer os i 
lokalsamfundet.

Fokusområder

FN's Verdensmål

Fem prioriteter

1

2

3

4

5

Flere af vores forvaltede kvadratmetre bliver bæredygtige
Fokus på certificerede, bæredygtige ejendomme

Vi reducerer CO2-udledning med energimærker i fokus 
Fokus på klimaaftryk via energimærker

Bæredygtige initiativer skal styrke trivsel i lejemålene
Fokus på boliger, bygninger og udeområder som ramme om gode liv

Fastholdelse af dygtige medarbejdere afgør vores succes
Fokus på efteruddannelse, fastholdelse og trivsel

Gennem samarbejde fremmer vi bæredygtighed 
Fokus på partnerskaber og udvikling af nye løsninger.

De tre strategiske fokusområder understøttes af 5 prioriteter, der indeholder 
konkrete målsætninger og initiativer for øget bæredygtighed i vores kerneydelser 
og forretning. 

Med bæredygtighedsstrategien understøtter DEAS Group fem af FN’s Verdensmål.

DET GØR VI  

10 
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Når jeg rådgiver vores investorer om klima og bæredygtighed og sætter ord 
på og formidler bæredygtighed internt blandt mine kollegaer, sætter DEAS 
bæredygtighedsstandarder for hele ejendomsbranchen. På den måde har 
mit konkrete arbejde betydning for bæredygtigheden i hele samfundet.
 
Mads Jakobsen
Klimaøkonom

 
Alle DEAS Groups interessenter ønsker sig mere bæredygtighed -  
men deres baggrund for ønsket er forskellig. For eksempel forventer 
vores investorer, at vi er proaktive med hensyn til bæredygtighed  
som led i at tiltrække og fastholde lejere, mens DEAS’ medarbejdere 
ikke mindst ser bæredygtighed som en vej til endnu større 
arbejdsglæde. Svarene har vi fået i en rundspørge blandt knap 4.000 
investorer, lejere, medarbejdere og andre interessenter som led i 
udarbejdelsen af vores ESG-strategi.

VORES INDSATS I PRAKSIS
Interessenterne forventer bæredygtighed

 1312
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Vi løfter opgaven sammen med investorer,  
beboere og lejere
Med vores ESG-strategi har vi sat ramme og retning  
for, hvordan vi vil fremme den bæredygtige omstilling.  
Men vi er godt klar over, at vi ikke kommer langt på egen 
hånd. Derfor baserer vi både strategien og de  konkrete  
prioriteter på samarbejde og partnerskaber – med  
investorer, beboere og lejere, leverandører, lokal- 
samfund, myndigheder og andre samarbejdspartnere. 
Bæredygtighed er kort sagt et fælles anliggende, og  
vi inviterer alle til at være med til at udvikle bæredygtige 
løsninger og gøre dem til virkelighed sammen med os!   

De fem prioriteter, som vi arbejder ud fra i 2022, gjaldt 
også i 2021. Dermed forpligter vi os på at fastholde det 
lange, seje træk for bæredygtighed. Resultaterne fra 2021 
vidner om fremgang på alle prioriteterne, særligt med 
hensyn til bæredygtighedscertificering af ejendomme, 
energistyring og reduceret CO2-udledning, trivsel i og 
omkring lejemålene, udvikling og fastholdelse af vores 
medarbejdere samt nye og spændende partnerskaber  
for den bæredygtige omstilling af ejendomsbranchen.
Fremgangen i 2021 giver et godt afsæt for at fortsætte 
på samme måde i 2022, hvor Social Impact samtidig får 
ekstra opmærksomhed og prioritet.

Vores fokus på Social Impact vil blandt andet føre til nye 
dialoger med vores investorer og lejere om at tage initiativer 
sammen, der har en positiv social effekt i lokalområdet. 
Samtidig vil vi række ud til aktører i lokalsamfundene for  
at samarbejde om at finde gode måder til at udnytte  
kvadratmeterne i vores forvaltede ejendomme til sociale 
formål. Et eksempel på, hvordan vi vil arbejde med Social 
Impact, er DEAS Groups rolle som founding partner i non-pro-
fit foreningen Real Care. Læs mere om det på side 43.

I 2021 har vi i DEAS Group taget store, grønne skridt sammen med vores investorer.  
Det momentum vil vi fastholde i 2022, hvor vi samtidig skruer op for at skabe  
Social Impact gennem vores arbejde for bæredygtighed.

Vi fortsætter det grønne fokus 
og skruer op for social bæredygtighed Uanset om det handler om at nedbringe  

CO2-udledningen fra en bygning eller skabe en 
positiv oplevelse for brugerne af en bygning,  
så betyder det overordentligt meget for min 
motivation for mit arbejde. Siden jeg begyndte 
at arbejde med bæredygtighed i 2006, har mit 
fokus været rettet mod den værdi, man som 
ejendomsbesidder kan opnå. En værdi  
som ikke alene kommer ejeren af ejendommen 
til gode – men også naturen og mennesker helt 
generelt. Jeg er stolt af, at min arbejdsindsats  
kan være med til at skabe en bedre verden.
 
Dorte Marie Frilund Grøn 

Bygherrerådgiver og fagleder for bæredygtighed
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PRIORITET 1

FLERE AF VORES 
FORVALTEDE 
KVADRATMETRE 
BLIVER 
BÆREDYGTIGE

Bæredygtighed i ejendomme handler 
ikke mindst om at få styr på forbruget af 
varme, vand, el og byggematerialer, og 
det giver certificeringsordninger et godt 
fælles sprog for. I 2021 har DEAS Group 
certificeret en lang række ejendomme, 
og endnu flere følger i 2022. 

DEAS Group har i 2021 igangsat DGNB-certificering af 30 ejen- 
domme i drift i Danmark, og samtidig opkøber vores investorer 
i stigende grad certificerede ejendomme. Med udgangen af 
2021 forvaltede vi 78 certificerede ejendomme i Norden på i alt 
933.000 m2. Det svarer til 7,31% af de kvadratmeter, vi forvalter. 

Planen er, at yderligere 100 af vores forvaltede ejendomme 
skal være certificeret i løbet af 2022. Dermed sætter vi et  
højt tempo mod at nå målet om, at 10% af vores forvaltede
kvadratmetre – svarende til ca. 1,3 mio. kvadratmeter – skal
være certificeret som bæredygtige i 2025. Vi forventer allere-
de i 2022 at nå dette mål, og derfor vil vi sætte ambitionerne 
endnu højere for 2025. 
 
Efterspørgslen på bæredygtige ejendomme stiger
Efterspørgslen på ejendomme, der er miljømæssigt og socialt 
bæredygtige, og som samtidig leverer et økonomisk afkast til 
investorerne, stiger. Det oplever vi klart i DEAS Group. 

Efterspørgslen skyldes blandt andet EU's taksonomi for bæ-
redygtige investeringer, der stiller krav til grønne ejendomme 
og byggeprojekter. Derudover stiller investorer og lejere også 
stadigt større krav om, at ejendommenes negative påvirkning 
af miljø og klima begrænses mest muligt, og at ejendommene 
fungerer som gode rammer at bo, arbejde og leve i.   

af DEAS Groups egne danske kontorer  
er certificerede.

Den procentvise andel af certificerede m2 forvaltet af  
DEAS Group i Norden.

2 
ud af 

3

3% 7,31%
2020: 2021:

10%
MÅL

i 2025

EU's taksonomi for bæredygtige investeringer er  
et omfattende opslagsværk med en række specifikke 
krav til, hvad eksempelvis investorer og forskellige 
typer af producenter skal leve op til og efterfølgende 
indrapportere til EU for at gøre sig fortjent til det 
eftertragtede klimastempel. 

For at leve op til taksonomiens krav skal nye 
ejendomme for eksempel have et lavt vand- og 
energiforbrug  og opføres under hensyntagen til 
biodiversiteten i lokalområdet. Sorte energiformer 
som kul og olie er helt udelukket fra at kunne blive 
karakteriseret som bæredygtige investeringer. 

Kilde: EU Taksonomien 

Hvad er EU's taksonomi  
for bæredygtige investeringer?

I forbindelse med renoveringen af Bakkehave i Hørsholm har bæredyg-
tighed været et gennemgående tema. Blandt andet er de gamle vinduer 
upcyclet, så de kan anvendes som isoleringsmaterialer i nye byggerier.
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100  
nye ejendomme

 
skal have DGNB-certificering  

i løbet af 2022. 
 

Det vil være et stort skridt  
mod målet om, at

af vores forvaltede kvadratmeter  
er certificeret som bæredygtige  

i 2025. 

Det svarer til ca.

 
Målet skal nås i tæt samarbejde  

med vores investorer. 
 

10%

1,3  
mio. m2

I 2021 har vi særligt prioriteret DGNB-certificering af ejendom-
me i drift. Certificeringen, der er 'lillebror' til den nuværende 
DGNB-certificering af nybyggerier, samler data om eksiste-
rende ejendommes energiforbrug med målinger af lejernes 
og brugernes tilfredshed i en samlet certificering. Det har vist 
sig som en særdeles meningsfuld fremgangsmåde for vores 
investorer. Eksempelvis udtaler administrerende direktør i AP 
Ejendomme Peter Olsson følgende: "DGNB-certificeringen er 
med til at dokumentere en række bæredygtighedskrav, og det 
er også kriterier, som virksomheder og borgere kigger på, når 
de kigger efter lejemål." AP Ejendomme ser derfor certificerin-
gen som en fremtidssikring.

I DEAS Group ser vi et stort potentiale for DGNB-
certificeringen af bygninger i drift, og vi har derfor med 
indgangen til 2022 etableret et team til at arbejde med 
certificeringerne. Teamets første opgave bliver i samarbej-
de med vores investorer at igangsætte DGNB-certificering 
af 100 ejendomme i drift.

Udover DGNB-certificeringen bruger vi BREEAM, LEED  
og Svanemærket. Det er internationalt anerkendte ord-
ninger, som især stiller krav til bygningens miljømæssige 
bæredygtighed, men også inkluderer sociale aspekter. 

Genanvendelse af gamle vinduer
Bæredygtige kvadratmeter handler også om ansvarligt 
forbrug, genbrug og genanvendelse af byggematerialer.  
I 2021 arbejdede vi med dette i forbindelse med renoverin-
gen af Bakkehave i Hørsholm. Bakkehave ejes af PKA  
og får som led i renoveringen udskiftet ca. 1.000 vinduer. 
De gamle vinduer skal genanvendes, men da de er fyldt 
med miljøskadelige stoffer, aftalte vi med vores underle-
verandør, at vinduerne skilles ad i et miljøtelt af medarbej-
dere iført værnemidler. Alle de gamle materialer er derefter 
sorteret, inden glasset er sendt videre til ny anvendelse 
som ingrediens i isoleringsmaterialer til nye byggerier.   

Vores lejere stiller i højere grad krav til, at vi 
forvalter vores ejendomme bæredygtigt og 
kan tilbyde energivenlige løsninger, der kan 
reducere CO2-udledning. Det bruger jeg som 
driftskoordinator meget tid på. Og når vi alligevel 
skal have skiftet en lyskilde i en enkelt lejlighed, 
er det ofte, at vi ser på, om ikke vi kan få dem 
udskiftet til LED i hele opgangen. På den måde er 
vi med til at sikre mere bæredygtige løsninger i 
hele ejendommen.

Anders Rasmussen

Driftskoordinator, DEAS Servicecenter

DET GØR VI  
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HVAD SAGDE VI I 2020? HVAD GJORDE VI I 2021? HVAD VI VIL GØRE I 2022?

•    Øge antallet af certificerede  
ejendomme, vi forvalter.

•     Øge antallet af certificerede  
DEAS-kontorer i Danmark.

•    Skrue op for rådgivning af vores 
investorer om certificerings- 
ordninger.

•    Garantere for nye boliglejere,  
at indflytningslejligheden er 
istandsat miljørigtigt.

•    Opnåede, at 7,31% af de kvadrat- 
meter, vi forvalter, er certificerede.  
Udviklingen skyldes især, at vores 
investorer har investeret i ejendom-
me, der er certificeret.

•     Opnåede certificering af to ud af  
vores tre egne kontorfaciliteter i 
Danmark.

•    Har præsenteret alle investorer for 
DGNB-certificeringen af ejendomme  
i drift. Efterfølgende har fem investorer 
igangsat certificeringer i samarbejde  
med DEAS Group.   

•     Opdaterede indkøbspolitikken,  
så kun Svanemærkede produkter i 
dag indgår i vores rengørings- 
sortiment.

•    Certificere 100 ejendomme  
eller mere. 

•    Arbejde hen imod, at alle vores 
institutionelle investorer er i  
gang med minimum én 
certificering.

•    Undersøge mulighederne for at 
bruge byrumscertificering.

•    Automatisere og effektivisere 
certificeringsprocessen i DEAS 
i samarbejde med Danish Green 
Building Council.

Bæredygtighed handler ikke kun om at  
forøge eksisterende bygningers værdi.  
Det handler i lige så høj grad om at øge  
brugernes muligheder i ejendommene.  
For eksempel i form af mobilitetsmuligheder  
og indeklima på en arbejdsplads. Vi ser på, 
hvordan en persons dagscyklus er i en bygning, 
hvordan man kommer på arbejde og  
mulighederne for at slappe af. Mennesker  
skal have et ordentligt sted at arbejde. 

Fazal Sahibzada
Energiingeniør og teknisk projektleder

I Aalborg er CWO Huset, hvor vi har kontor, i 
2021 blevet DGNB-sølvcertificeret, mens vores 
hovedkontor på Frederiksberg har fået DGNB-
guldcertifikatet. Et af initiativerne, der gav guld-
certificeringen, var, at vi i samarbejde med Fischer 
Lighting, Upcycling Forum og ejendommens ejer 
PKA udskiftede ejendommens lysarmaturer 
med mere energivenlig LED-belysning. De gamle 
lysarmaturer blev derefter sendt til upcycling hos 
Fischer Lighting, som giver dem nyt liv. 

VORES INDSATS I PRAKSIS
DEAS Groups kontorer  
DGNB-certificeres 
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DEAS Group forvalter ejendomme i alle energiklasser, og vi er 
nu meget tæt på vores 2025-mål (som defineret i sidste års 
rapport) om, at vores forvaltede ejendomme befinder sig i 
energiklasse C i gennemsnit. Fremgangen fra 2020 til 2021 er 
især båret frem af vores danske og udenlandske institutionel-
le investorer.

Nye værktøjer til energieffektivitet
Investorerne følger selv udviklingen i energiforbruget 
tæt, og AP Ejendomme er i 2021 begyndt at kommunikere 
proaktivt om den til sine kunder. Til det formål anvender 
AP Ejendomme en dashboard-løsning, som DEAS Group 
har udviklet og løbende opdaterer med nøgletal og gode 
eksempler om for eksempel det aktuelle energiforbrug 
og ejendomsporteføljens samlede CO2-fodaftryk. 
Dashboardet vises på skærme i AP Ejendommes 
hovedkontor og giver AP Ejendomme et godt afsæt for 
at rapportere om sit energiforbrug efter nationale og 
internationale standarder. 

Et andet eksempel på, hvordan vi i 2021 har rådgivet 
og hjulpet vores institutionelle investorer til at arbejde 
strategisk med energieffektivisering, er et nyudviklet 
beregningsværktøj. Det bygger på ejendommenes 

PRIORITET 2

VI REDUCERER  
CO2-UDLEDNING  
MED  
ENERGIMÆRKER  
I FOKUS

Bedre styring og overblik samt 
nyskabende værktøjer påvirker 
energimærkningen positivt og 
nedbringer CO2-udledningen. 
Vores danske og udenlandske 
institutionelle investorer fører an  
i den positive udvikling.

lovpligtige energimærker og forbrug af varme og el på 
fællesinstallationer. Med værktøjet kan investorerne 
sortere og eksempelvis vurdere de ældre ejendommes 
CO2-fodaftryk sammenlignet med aftrykket fra de yngre 
ejendomme. Dermed opnås nyttig viden til ESG-arbejdet 
og de internationale rapporteringsforpligtigelser -  
eksempelvis Net-Zero Asset Owner Alliance. Denne  
slags internationale rapporteringer er i kraftig vækst.

Danske og udenlandske institutionelle investorer  
driver udviklingen
2021 har budt på en klart positiv udvikling i vores 
samlede ejendomsporteføljes energimærkning. 
Porteføljen har i dag et gennemsnitligt energimærke 
(3,1), der ligger meget tæt på vores mål om at opnå 
energimærke C som gennemsnit (3,0).  

Udviklingen er i høj grad drevet af danske og udenlandske 
institutionelle investorer, som fra 2020 til 2021 har løftet 
deres energimærkning fra at være mellem C og D til et rent 
C i gennemsnit. Private investorer samt andelsbolig- og 
ejerforeninger oplevede også en positiv udvikling i 2021 
og nærmer sig energimærke C i gennemsnit.  

DEAS Groups portefølje af forvaltede ejendomme ændrer 
sig løbende med nye investorer og nye ejendomme, samt 
når eksisterende investorer køber eller sælger ejendom-
me. I 2021 er der kommet en del ejendomme  
til fra opkøbet af Aberdeen Standard Investments, hvor 
energimærkningen typisk er god. De nye ejendomme  
tegner sig dog for en mindre del af de forvaltede ejendom-
me og kan ikke i sig selv forklare den positive udvikling. 

Bedre energimærkning hos private investorer 
De private investorer og andelsbolig- og ejerforeningerne 
skal også i højere grad med i den positive udvikling. 
Det vil vi bidrage til ved at opgradere vores rådgivning  

og blandt andet tage proaktiv kontakt til investorerne,  
når energimærket i deres ejendomme står over for at skulle 
opdateres, og når de sætter nybyggeri eller renoverings- 
projekter i gang.  

Rådgivningen skal være konkret, og erfaringen fra DEAS 
Asset Management i Norge er, at det kan være en god støtte 
at anvende letforståelige visualisernger af data for 
energieffektivitet. Dette er noget, vi i Norge blandt andet 
har arbejdet med i 2021 i forbindelse med afrapportering  
ud fra benchmark-ordningen Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB).  

Udvikling i energimærker - Porteføljen
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I 2021 havde vi en betydelig forbedring i gennemsnitligt energimærke 
for vores forvaltede ejendomme. Vi har især sikret, at mange ejendom-
me er rykket fra D til A, B og C.

Andel af  
energimærker  
i A, B og C:

2021: 62%
2020: 50%
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Bæredygtighed er meget konkret i min dagligdag. 
Når lejerne for eksempel går i bad på Grundfos 
Kollegiet, bliver energien i vandet – altså varmen – 
genanvendt. Når jeg taler med de unge studerende, 
er de rigtig glade for, at de nærmest ingen varme 
bruger og derfor sparer nogle tusind kroner årligt.  
Sensorer registrerer desuden temperaturforskelle 
og den varme, der generelt bliver brugt. Den viden 
er til gavn for fremtidigt byggeri.
 
Peter Melchior Jensen
Vicevært, Grundfos Kollegiet i Aarhus

fra D til C
 

I 2021 var vi tæt på at nå 2025-målet  
om, at DEAS' forvaltede ejendomme  

i gennemsnit skal have  
energimærke C. 

Gennemsnittet dækker over  
forskelle mellem vores investorer,  

og i 2022 vil vi særligt fokusere på at 
rådgive andelsbolig- og ejerforeninger  

samt private investorer og samarbejde  
med dem om at opnå energimærke C.

DET GØR VI  
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Vores ambition er fortløbende at udvikle  
og drive vores ejendomme på en måde, der 
effektivt reducerer vores aftryk på klimaet.  
Vi har en systematisk og velforankret tilgang 
til ESG-relaterede forhold i hele værdikæden: 
fra købet af en ejendom til et eventuelt salg. 
Alle ejendomme i vores fonde skal BREEAM 
certificeres. Og vi rapporterer årligt til Global  
Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), 
hvor vi bliver målt op imod vores kollegaer i 
branchen.

Lise Brattvåg 
Fund Manager, DEAS Asset Management

På handelsgaden Karenlyst Allé i Oslo opgraderer 
DEAS Asset Managements norske team i 2021 og 
2022 en kontorejendom på ca. 16.000 m2 på vegne af 
dagligvarevirksomheden NorgesGruppen. 

Ombygningen sker med fokus på både den 
miljømæssige og sociale bæredygtighed. Der bliver 
indført energibesparende tiltag, så energiklassen 
løftes fra den norske energimærke ‘grønn D’ til 
‘grønn B’. Der bliver også etableret sociale zoner, 
der ansporer til interaktion, dialog og kreativitet 
blandt medarbejderne, mens ny cykelparkering og 

VORES INDSATS I PRAKSIS
Høje ESG-ambitioner i Oslo

omklædning skal motivere til, at flere vælger cyklen 
frem for bilen.

Projektet forventes færdigt i 3. kvartal 2022, og 
ejendommen skal certificeres med BREEAM In Use og 
opnå anmærkningen ”Excellent”. Siden lejekontrakten 
blev indgået, har ejendommen  allerede opnået 
en netto værdistigning på næsten 20%. Samtidig 
fremtidssikres kontorejendommen, da den har 
lavere risiko for fremtidig tomgang på grund af dens 
bæredygtige egenskaber.

HVAD SAGDE VI I 2020? HVAD GJORDE VI I 2021? HVAD VIL VI GØRE I 2022?

•    Forbedre gennemsnittet for 
de forvaltede ejendommes 
energimærkning.  

•    Opnåede i samarbejde med danske 
og udenlandske institutionelle 
investorer at løfte deres energi- 
mærke til et rent C. Bragte det 
samlede gennemsnit (3,1) meget  
tæt på målet om energimærke C (3).

•   Udviklede en CO2-beregningsmodel 
 på basis af energimærker.

•    Øge implementeringen af  
digitaliseret energistyring i  
samarbejde med vores investorer.

•    Aktivt udvikle løsninger, som  
hjælper vores investorer med  
at efterleve EU Taksonomiens  
dokumentationskrav for 
bæredygtighed.

•    Fokusere på at rådgive andels- 
bolig- og ejerforeninger samt  
private investorer for at forbedre 
deres energimærker.

•    Styrke arbejdet med bære- 
dygtighed i alle investerings-,  
administrations- og 
rapporteringsprocesser.

 2726 PRIORITET 2
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I DEAS Group arbejder vi både langsigtet og fra dag til dag 
med bæredygtighed. I 2020 satte vi os en ambition om  
at blive klogere på, hvilke temaer inden for bæredygtighed 
der betyder noget for vores lejere. Derfor indarbejdede 
vi et specifikt afsnit om bæredygtighed i vores årlige 
lejerundersøgelse i 2021.

Lavt energiforbrug, gode muligheder for affaldssortering, 
klimasikring og lavt vandforbrug. Det er de fire punkter, 
boliglejerne fremhæver som de vigtigste, når det kommer 
til bæredygtighed i lejemålene. Samtidig viser det sig også, 
at langt de fleste lejere gerne vil tage ansvar for bæredyg-
tighed. Derfor informerer vi lejerne om deres muligheder 
for bæredygtig adfærd i ejendommene, ligesom vi i 2022 
vil sørge for at understøtte bæredygtige valg i dagligdagen. 
Det kan for eksempel ske med involvering af lejerne i at 
udvikle nye tiltag til affaldssortering eller andet. 

Med denne viden i baghånden kan vi igangsætte nye, 
bæredygtige initiativer på vores forvaltede ejendomme, 
som har en positiv effekt på miljøet og lejernes forvent- 
ninger til en god bolig.  

Bæredygtighed har betydning for 
boligvalg. Det svarer 9 ud af 10 i 
vores seneste tilfredsundersøgelse 
blandt boliglejere fra 2021. Svaret 
flugter med vores ønske om at 
udvikle ejendomme med bæredygtige 
initiativer, som fremmer natur, trivsel 
og gode anvendelsesmuligheder. 

Digitalisering giver os fuldt udbytte af vores viden om forvaltede 
ejendommes tilstand og et databaseret grundlag for at søsætte 
initiativer, der styrker den miljømæssige og sociale bæredygtighed. 
Derfor oprettede vi i 2021 en ny enhed, der skal sætte retning på 
vores udvikling af digitale løsninger, så vi skaber ny viden og sikrer 
transparens over for investorer og lejere. Enheden kommer til at 
gøre en reel forskel i rådgivningen af vores investorer, men også i 
forhold til vores samfundsmæssige ansvar.

VORES INDSATS I PRAKSIS
Digitalisering muliggør databaseret  
bæredygtighed og bedre service

Bæredygtige 
initiativer

 
Vores årlige lejerundersøgelser giver os  

et stærkt afsæt til at igangsætte  
nye bæredygtige initiativer på vores 

forvaltede ejendomme i overensstemmelse 
med brugernes, investorernes og vores  
eget ønske om at bidrage til en grønnere  

og mere inkluderende verden.

DET GØR VI  

PRIORITET 3

BÆREDYGTIGE 
INITIATIVER SKAL 
STYRKE TRIVSEL  
I LEJEMÅLENE

I seniorbofællesskabet Ibihaven nær Slagelse er fællesskabet i centrum. DEAS administrerer 
bofællesskabet på vegne af TETRIS.

Udendørsarealerne ved PFA's 
nye kollegie i Aalborg er skabt 

af genanvendte materialer.
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Stort boost i bæredygtighed
Ombygningen af Hellebæk Klædefabrik nord for Helsingør 
er et godt eksempel på, hvordan vi bruger beboernes input 
og ideer til bæredygtig nytænkning. Klædefabrikken ejes 
af PensionDanmark og Velliv, og de har givet DEAS Asset 
Management til opgave at puste nyt liv i ejendommen og 
ombygge den i overensstemmelse med bæredygtigheds-
standarden DGNB Guld. Ombygningen skal ske med respekt 
for ejendommens historie, og visionen er at skabe et lokalt 
samlingspunkt med virksomheder, boliger og forskellige 
former for fællesskaber, der blandt andet understøtter et 
fleksibelt arbejdsliv og udnytter nærmiljøet. Fabrikkens 
naboer har bidraget til udviklingen af visionen, og de kan se 
frem til at tage del i fællesskabet og frit anvende klædefa-
brikkens fællesområder, når dørene slås op i 2023.  

HVAD SAGDE VI I 2020? HVAD GJORDE VI I 2021? HVAD VIL VI GØRE I 2022?

•    Igangsætte pilotprojekter,  
der øger biodiversiteten og 
understøtter brugernes  
udfoldelsesmuligheder og 
livskvalitet.

•    Inkludere spørgsmål om  
bæredygtighed i investor-  
og lejerundersøgelser.

•  Igangsatte tre projekter, der  
understøttede biodiversiteten  
og/eller fysisk udfoldelse på 
lejemålene.

•    Indførte en sektion i den årlige  
boliglejerundersøgelse med  
spørgsmål om lejernes ønsker  
til og oplevelser af bæredygtighed.

•   Konceptualisere en skalérbar, 
holistisk tilgang til større  
biodiversitet på forvaltede 
ejendomme.

•    Igangsætte databaserede pilot- 
projekter med bolig- og erhvervs- 
lejere, der understøtter,  
bæredygtig adfærd og trivsel.

•    Informere lejerne om deres  
muligheder for bæredygtig  
adfærd i ejendommene.

•    Understøtte lejernes bæredygtige 
valg i dagligdagen, bl.a. med  
involvering af lejerne i at udvikle  
nye tiltag til affaldssortering.

Bedre affaldssortering er vigtigt. Man kunne også 
få information, som man ikke allerede kender, om 
hvordan man kan være mere bæredygtig. F.eks.  
hvor meget CO2 man forbruger per elevatortur  
med opfordring til at tage trappen.
- citat fra lejerundersøgelsen

Kunne godt tænke mig oplysning om, hvad man selv 
kan gøre. Oplysning om, hvorfor det er vigtigt, at man 
følger rådene, f.eks. hvorfor det er vigtigt, at man ikke 
smider batterier i det forkerte affald. Gode vaner til  
at have en mere bæredygtig livsstil i boligen.
- citat fra lejerundersøgelsen

 
Natur går hånd i hånd med trivsel
Vi ønsker at gøre vores til, at naturen får bedre vilkår 
omkring de ejendomme, vi forvalter. Samtidig skal vores 
lejeres trivsel og muligheder for bæredygtig levevis løftes. 
Det opnår vi for eksempel, når vi opfører eller renoverer 
ejendomme, så de er energieffektive, når vi opstiller 
el-ladestandere, samt når vi klimasikrer ejendommene  
og fremmer biodiversiteten, eksempelvis vandhuller  
og vilde grønne områder. 

Vi har også sammenhængen mellem bæredygtighed 
og vores lejeres muligheder for øje, når vi genanvender 
ressourcer kreativt - for eksempel da vi i 2021 anlagde en 
fodboldbane og andre udendørsfaciliteter ved PFA’s nye 
kollegium i Aalborg med brug af aflagte byggematerialer.   

I Tinghaven i Søborg samarbejder DEAS med 
ejeren PKA om et grønt pilotprojekt, hvor 
græsarealer blandt andet omlægges til vilde 
bede, enge, skov og vandhuller. 
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Der løses hver dag mange typer af opgaver i DEAS Group, 
og vi besidder faglige kompetencer inden for hele paletten, 
når det kommer til ejendomme. Vi er alt lige fra ejendoms-
administratorer til it-specialister, viceværter, analytikere, 
DGNB-auditorer og mange, mange flere. Vores mangfoldig-
hed gør DEAS Group til noget særligt og er med til at skabe 
den arbejdsplads, vi er stolte af. 

DEAS Group gør en ekstra indsats
For at være relevant aktør ikke bare i ejendomsbranchen, 
men i hele samfundet, arbejder vi målrettet med hele tiden 
at blive bedre, end vi var i går. Dette både, når det kommer 
til kvaliteten i vores ydelser, men også vores arbejde med 
bæredygtighed. For at tilsikre dette arbejder vi strategisk 
med bl.a. vores rekrutteringer, for at sikre kandidater 
og nye medarbejdere, der kan og vil bidrage til vores 
ambitioner som arbejdsplads og virksomhed. 

Enhver medarbejder i DEAS Group skal 
have optimale muligheder for at udvikle 
sig fagligt og socialt og dermed turde 
være sit unikke selv. Det medfører en 
mangfoldighed, som vi ser som en værdi, 
der bidrager til at holde DEAS Group 
relevant for både investorer, beboere  
og lejere og samfundet. 

PRIORITET 4

FASTHOLDELSE 
AF DYGTIGE 
MEDARBEJDERE 
AFGØR VORES 
SUCCES

Fleksibelt 
arbejdsliv 

 
Under Covid-19 har vi erfaret, at  

fleksibilitet i hverdagen skaber en dynamik,  
der motiverer vores medarbejdere. 

Derfor indfører vi hybride arbejdspladser  
som omdrejningspunkt for et arbejdsmiljø, 

hvor fleksibilitet og samarbejde er nøgleord. 

Det vil give medarbejderne flere muligheder 
for balance mellem arbejdsliv og privatliv. 
Samtidig får de et nyt indblik i DEAS Group 

som organisation og mulighed for at 
samarbejde på tværs af afdelingerne. 

Det nye arbejdsmiljø forventes fuldt 
implementeret fra sommeren 2022.

DET GØR VI  

2021 har givet flere vidnesbyrd om, at bæredygtighed gror blandt vores 
medarbejdere. Et eksempel er det nye Green Team, hvor medarbejdere 
på tværs af DEAS Group bringer erfaringer med at skabe grøn omstilling 
i udvikling og daglig drift af ejendomme frem. Teamet er opstået 
som en “græsrodsbevægelse” blandt medarbejderne, og teamet har 
med tiltag som for eksempel en konkurrence om den bedste grønne 
idé på rekordtid fået en nøglerolle i realiseringen af DEAS Groups 
bæredygtighedsstrategi. 

VORES INDSATS I PRAKSIS
Græsrodsbevægelse blev til Green Team  

For at tiltrække og fastholde medarbejdere har vi gennemført  
følgende initiativer i 2021:  
 
•  Vi har oprettet en karriereside, der giver interesserede kandidater 

indblik i DEAS Group som arbejdsplads.  

•  Vi har indført et databaseret master-system, der gør det muligt  
at arbejde strategisk med onboarding, udvikling og karriere. 

•  Vi har oprettet netværket Young Professionals, som både skaber 
et socialt fællesskab og giver en god start på arbejdslivet for vores 
unge medarbejdere.  

•  Vi har igangsat e-læringsforløbet Mindstrain, der som ”et mentalt 
fitnesscenter” giver medarbejderne værktøjer til at håndtere og 
forebygge stress.  

•  Vi har intensiveret vores arbejde med diversitet og inklusion  
og blandt andet udarbejdet en diversitets- og inklusionspolitik.  
I 2021 har vi samtidig tilsluttet os Dansk Industris Gender 
Diversity Pledge.  
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Karrieremuligheder i DEAS Group
Arbejdslivet er pulserende, og de 
fleste ønsker at udvikle og flytte sig 
i løbet af deres karriere. Vi prioriterer 
derfor at tydeliggøre de interne kar-
riereveje og muligheder og tilskynde 
medarbejderne i deres professionelle 
udvikling hos os.

For eksempel vores nye proces-
konsulent Stephan. Han begyndte 
hos os som IT-supporter, rykkede til 
receptionen og er nu proceskonsu-
lent i teamet Analytics & Automation, 
hvor han er med til at automatisere 
arbejdsgange i DEAS Group. 

 
Som alle andre i Danmark og resten af verden har vi oplevet en helt særlig måde at arbejde på i 2021 som følge af 
Covid-19. Trods de udfordrende omstændigheder har vi været til stede på vores forvaltede ejendomme og holdt 
kontakten til lejere og beboere til glæde for især dem, som har været udfordret af isolation under pandemien. 
Når vores medarbejdere på kontorerne ikke har været hjemsendt, har vi givet dem mulighed for at tilrettelægge 
arbejdslivet fleksibelt ud fra individuelle muligheder og behov. Det er sket efter ønske fra medarbejderne selv om at 
kunne arbejde hjemmefra. Det ønske er vi kommet i møde, og i samme omgang har vi tilbudt vejledning i at indrette 
hjemmearbejdspladsen på en god måde. 

VORES INDSATS I PRAKSIS
DEAS Group som arbejdsplads under pandemien 

 

Jeg har netop holdt 20-års jubilæum i DEAS, og jeg har 
igennem årene arbejdet med administration, udlejning  
og salg til private investorer. I DEAS hersker der en kultur, 
hvor mine kompetencer såvel fagligt som menneskeligt er 
blevet set og udviklet. Det er en unik og stor virksomhed, 
som giver mulighed for at avancere internt. Det skaber 
fastholdelse af medarbejdere, og det er jeg stolt af at  
være en del af.

Susanne Randrup Madsen
Account Manager

DEAS skal være en sikker arbejdsplads 

I 2021 steg antallet af arbejdsulykker fra 
11 til 13 for vores egne medarbejdere i 
Danmark. Vi undersøger løbende årsagerne 
og iværksætter afbødende handlinger 
for at undgå lignende ulykker i fremtiden. 
Som noget nyt målte vi for første gang i 
2021 antallet af arbejdsulykker på vores 
forvaltede byggepladser. Her var tallet 5.

Året har været præget af Covid-19, og 
derfor er det afgørende, at vi forstår vores 
medarbejderes behov, så vi bedst muligt 
kan imødekomme disse. Vi arbejder derfor 
målrettet med at klæde vores ledere på 
til at sikre vores medarbejderes sundhed 
og trivsel. Vi tror på, at det er en bedre 
investering på sigt at forebygge frem for  
at helbrede. 

11 13

2020 2021

7,086,9

2020 2021

Arbejdsulykker

Sygefravær

 35



 36  37

Vent. Sam et eatusania autent as adiorec tatecus. 
Ugit aut omnis consequam quiaest, unt aut 
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pelestoribus id et, voloremod endis sandam 
ipsum, Ugit aut omnis consequam quiaest, unt aut 
voluptatur accum dem fuga. eveleni min”
xxxxxxxxx, titel

Corinne og Susanne

Positive erfaringer  
under Covid-19

I foråret spurgte vi vores 
administrative medarbejdere, 
hvordan de ændrede arbejdsvilkår 
under Covid-19 påvirkede dem. 

96% angav, at de oplevede, at 
hjemmearbejde frigav tid i hverda-
gen og færre distraktioner i arbejdet, 

og 87% ville gerne fortsætte med 
muligheden for hjemmearbejde. 

87 % angav naturligt nok, at de sav-
nede det kollegiale samvær og den 
faglige sparring. Over 80 % angav, at 
de fik den support, de havde brug for 
fra deres leder på trods af distancen. 
Et resultat heraf er, at vi har indført 
hybride arbejdspladser, der giver 
vores medarbejdere muligheden 

96%  
af medarbejderne 

oplevede fordele ved 
hjemmearbejde.

 

Da jeg startede i DEAS som praktikant, blev mine talenter 
opdaget, og jeg fik ansvar. Jeg udvikler mig virkelig og 
der bliver investeret i mig. Når jeg arbejder med så gode 
kollegaer og chefer, har jeg svært ved at forestille mig at 
søge job andre steder end i DEAS inden for branchen,  
når jeg bliver færdig som professionsbachelor i finans.

Corinne Naaman
Studentermedhjælper,
DEAS' team for Institutional Investors

HVAD SAGDE VI I 2020? HVAD GJORDE VI I 2021? HVAD VIL VI GØRE I 2022?

•    Gøre interne karriereveje  
tydeligere for medarbejderne.

•    Etablere et systematisk og data- 
baseret overblik over arbejds- 
ulykker på byggepladser styret  
af DEAS.

•   Sikre, at alle medarbejdere kender 
til vores bæredygtighedsstrategi.

•  Søsatte initiativer såsom  
netværket 'Young Professionals'  
for at tiltrække, fastholde og  
uddanne medarbejdere.

•   Gav medarbejderne større  
frihed til at tilrettelægge arbejds- 
livet fleksibelt.   

•   Formidlede bæredygtigheds- 
indsatser via ledere, på interne  
kanaler og til alle nye medarbejdere.

•   Påbegyndte registrering af  
antallet af ulykker på bygge- 
pladser, vi styrer.

•    Give medarbejderne mulighed  
for at bruge én arbejdsdag om  
året på frivilligt arbejde.

•    Samarbejde med den nyligt  
stiftede forening Real Care.

•    Styrke arbejdet med intern 
udvikling og karriere. 

•    Arbejde strategisk med hele  
medarbejder-cyklussen fra 
pre-boarding til off-boarding.

•    Sikre et stærkt employer brand. 
•    Fortsat kommunikere og træne 

vores medarbejdere inden for  
bæredygtighed og Social Impact.

•   Registrere nærved-hændelser i 
vores overblik over arbejdsulykker 
og tage dem op i vores arbejds- 
miljøudvalg for at sætte styrket 
fokus på forebyggelse.

•  Udbyde Mindstrain e-læringsforløb 
for at reducere stress.

for en mere varieret arbejdsdag, 
der kan foregå fra vores kontorer, 
blandt vores investorer eller fra 
hjemmekontoret.

36 PRIORITET 4
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Jeg glæder mig til at tage efteruddannelseskurset i udvidet lejeret som led i min 
udvikling i DEAS. Det giver mig et brush-up omkring, hvordan huslejen fastsættes. 
Det betyder, at jeg bliver bedre til mit job, og det er med til at fastholde mig som 
medarbejder i DEAS. Det bidrager i øvrigt til min personlige udvikling og mit CV, 
hvilket giver mig gode muligheder for at avancere i virksomheden.

Simon Søholm
Udlejningskonsulent
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Bæredygtige tiltag skaber kun holdbare 
resultater, hvis alle aktører samarbejder. 
Ud fra den erkendelse har vi i DEAS Group 
gjort partnerskaber til en strategisk 
prioritet, og vi er åbne og opsøgende 
over for alle samarbejdsmuligheder om 
miljømæssig og social ansvarlighed.

Det kræver samarbejde på alle planer at løse de lokale, 
nationale og globale udfordringer med social og miljø- 
mæssig bæredygtighed.  

Derfor har vi i 2021:
•  Skruet op for kravene til de underleverandører, 

 vi samarbejder med.
•  Engageret os i en række samarbejdsprojekter,  

der afprøver nye tilgange til bæredygtighed.
•  Taget ansvar som repræsentant for branchen med 

blandt andet bestyrelsesarbejde og deltagelse  
I den offentlige debat.

Ansvaret går gennem hele værdikæden
Vi har i 2021 indført en garanti for, at lejeboliger i ejen-
domme, hvor vi står for driften, istandsættes miljørigtigt, 
når nye lejere flytter ind. Det indebærer eksempelvis, at 
vores underleverandører udelukkende anvender maling, 
rengøringsmidler og tilsvarende produkter, der er mærket 
med Svanemærket eller lignende. Den samme garanti 
gælder rengøring af trapper, gangarealer og fællesområder 
i de boligejendomme, hvor vi har ansvar for driften.     

PRIORITET 5

GENNEM  
SAMARBEJDE 
FREMMER VI 
BÆREDYGTIGHED

 PARTNER- 
SKABER

 
DEAS Group er engageret i en række fora  

og projekter af både strategisk, operationel  
og forskningsmæssig karakter.

DET GØR VI  
DEAS Group i Danmark samarbejder med en lang række underleverandører, 
der bistår os med at udføre vores arbejde og opgaver forbundet med 
administration og drift af ejendommene. Det gælder både håndværks- 
firmaer, serviceleverandører, producenter, rådgivere og entreprenører.  
Vi indkøber også varer og tjenesteydelser til ejendomme på vegne af  
vores investorer. 

Derfor tager vi ansvar og stiller krav til de grundlæggende produktions-  
og arbejdsvilkår, som skal gælde i alle led, når vi indkøber en vare eller 
tjenesteydelse. Det sker struktureret via vores indkøbspolitik og vores 
’Etisk regelsæt for leverandører’, som er bygget op om ILO's konventioner. 
Dermed sikrer vi, at vi beskytter menneskerettigheder, forhindrer 
børnearbejde og diskrimination mv. 

Som leverandør til DEAS Group forpligter man sig til at leve op til disse 
krav. Regelsættet er en integreret del af samarbejdet, der skal overholdes 
af alle, og det sætter også rammerne for, hvordan vores medarbejdere 
skal agere. I tilfælde af grov eller gentagen forsømmelse forbeholder vi os 
ret til at ophæve samarbejdet. Vi følger løbende samarbejdet med vores 
leverandører og justerer det ved behov.

I 2021 fortsatte vi indsatsen for at reducere antallet af leverandører, så 
vi sikrer en ensartet ydelse og de bedst mulige aftaler - samt selvfølgelig 
overholdelse af vores etiske regelsæt.  

Vi vil tilsvarende etablere et etisk regelsæt for vores forretning i Norden.

VORES INDSATS I PRAKSIS
Indkøbspolitik og etisk regelsæt for leverandører 
– selvfølgelig!

MEDLEM AF
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HVAD SAGDE VI I 2020? HVAD GJORDE VI I 2021? HVAD VIL VI GØRE I 2022?

 •    Arbejde strategisk med  
partnerskaber for at drive  
den bæredygtige transfor-
mation af DEAS Group og 
ejendomsbranchen.

•    Deltog i forskningsprojekter og 
afprøvede ny teknologi i forvaltede 
ejendomme, som giver viden om 
bæredygtighed.

•    Deltog i konferencer for at  
formidle og vidensdele om  
bæredygtighed i ejendomme.

•    Støttede 'Foreningen 5 skoler'  
med at bygge skoler til børn i 
flygtningelejr.

•    Igangsatte initiativ, så pant  
indsamlet på DEAS Groups  
hovedkontor går til 'Hus forbi'.

•    Aktivt opsøge muligheder for  
co-creation inden for ny teknologi, 
der kan overvåge og reducere 
CO2-udledning i ejendomme.

•    Opsøge offentlige fonde i  
samarbejde med investorer,  
leverandører og forsknings- 
institutioner for udvikling af  
morgendagens services og  
løsninger for fremme af den 
fremtidige bæredygtige drift  
og brug af ejendomme.

•    Vi vil etablere etiske regelsæt  
for leverandører i Norden.

Som et eksempel på, hvordan vi skruer op  
for social bæredygtighed, er DEAS Group 
i starten af  2022 indgået som Founding 
Partner af den nyligt stiftede non-profit 
forening Real Care. Real Care har til hensigt  
at samle ejendomsbranchens stærke kræfter 
med det formål at understøtte væksten 
og udviklingen af et socialt bæredygtigt 
samfund, ved at bidrage til at skabe fysiske 
trygge rammer og sikre social retfærdighed 
for udsatte børn og unge, og derved 
fremme solidaritet, harmoni og adgang til lige 
rettigheder.

DET GØR VI  

Vi er med til at udvikle nye løsninger 
Blandt eksemplerne på perspektivrige samarbejdsprojekter 
i 2021 er Science City Lyngby, som vi har været med til at 
udleve visionerne for. Science City Lyngby bliver en helt ny by 
med vidensproduktion som omdrejningspunkt, der skal være 
livsnerven i et lokalsamfund præget af vækst og deltagelse.  

Et andet eksempel er vores samarbejde med Lindab 
Danmark og Teknologisk Institut i forskningsprojektet 
ELFORSK, hvor vi tester og udvikler en teknologi, der kan 
forbedre indeklima og mødeoplevelse i erhvervslokaler. 
Testen finder sted i Flintholm Company House, hvor vi selv 
har hovedkontor.  

Vi har i 2021 indledt et samarbejde med Teknologisk Institut i 
forskningsprojektet Nordic Green Climate Wall. Her er idéen at 
undersøge, om en beplantet væg kan generere varme, og om 
varmen fra ejendommen omvendt kan give væggen særligt 

gode vækstbetingelser til glæde for beboere og biodiversitet.  
I andre lande deltager vi bl.a. i GRESB, Norsk Eiendom, 
Miljøfyrtårn, Grønn Byggallianse og RAKLI.

Ansvar på branchens vegne 
På brancheniveau er vi i 2021 gået med i bestyrelsen for  
Green Building Council Denmark - en non-profit forening,  
som har til formål at udbrede den grønne omstilling i Danmark. 
Vi er også del af bestyrelsen i PropTech Danmark, der har  
fokus på digitalisering og ESG. Det er også formålet med  
vores engagement i samarbejdsprojektet Energispring,  
hvor brancheaktører i Aarhus og København deler viden om 
bæredygtighed i ejendomme.  Vi deltager også i task forcen 
under Bygherreforeningen, hvor vi i 2021 formulerede en klar 
anbefaling om at understøtte den grønne omstilling med øget 
digitalisering af processerne i byggeriet. En anbefaling, vi for 
øvrigt selv udlever, hvor 2021 markerede startskuddet på en 
stor intern satsning på digitalisering.   
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Environment

ESG kernenøgletal – DEAS Group Enhed Målsætning 2021 2020

CO2e – Scope 1 Ton 0 i 2030 354 396

CO2e – Scope 2 Ton 0 i 2030 141 141

Energiforbrug GJ 10 % reduktion i 2025 4.718 (+11,3%) 4.239

Vandforbrug m3 10 % reduktion i 2025 3.447 (+8,4%) 3.179

Madspild (pr. år)  Kg 10 % reduktion i 2025 5.285 (-2,8%) 5.438

Andel certificerede kontorer  % 100 66 33

ESG kernenøgletal  – Ejendomme forvaltet af DEAS Group

Energimærke (vægtet gennemsnit) 1-7 (A-G) 3 (C) i 2025 3,1 3,26 (mellem D og C)

Andel certificerede m2 forvaltet af DEAS Group % 10 i 2025 7,31 3

Andel af omsætning fra certificerede m2 % 10 i 2025 3,2 2,3

Ejendomme med energistyring (m2)  %  50 i 2025 29 26

CO2 udledning Kg/m2 10,5 i 2025 8,6 (-28%) 11,92

    

Social

ESG kernenøgletal  – DEAS Group Enhed Målsætning 2021 2020

Antal medarbejdere Headcount Ikke relevant 903 831

Fuldtidsarbejdsstyrke FTE Ikke relevant 851 695

Medarbejdertilfredshed E-NPS Over 10 N/A 16

Kønsdiversitet % kvinder 50 42 41

Kønsdiversitet for øvrige ledelsesniveauer % kvinder 50 33 28

Sygefravær Dage/FTE 7 7,08 6,9

Ulykker Hændelser 0 13 11

Ulykker på byggepladser styret af DEAS Group Hændelser 0 5 -

Betalte skatter mio. DKK Ikke relevant 157,8 146,4

– heraf selskabsskatter mio. DKK Ikke relevant 12,8 13,5

– heraf moms mio. DKK Ikke relevant 145 132,9

Tilfredshed med DEAS Group,  
andelsbolig- og ejerforeninger NPS 50 31 31

Tilfredshed med DEAS Group, boliglejere NPS 15 14 8

Governance

ESG kernenøgletal  – DEAS Group Enhed Målsætning 2021 2020

Bestyrelsens kønsdiversitet % kvinder 50 20 0

Bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse  
på bestyrelsesmøder  % 95 92,7 95

Korruption og hvidvask Antal 0 0 0

GDPR Antal 0 15 6

Whistleblowerordning Antal Ikke relevant 0 1

I denne oversigt findes ESG-nøgletal vedrørende miljømæssig og social bæredygtighed samt governance for DEAS Group  
i 2021. DEAS Group offentliggør ESG-nøgletal for at skabe transparens for investorer og lejere, medarbejdere og andre inte-
ressenter, og fordi vi gerne vil holdes op på de målsætninger, der er prioriteret i arbejdet med bæredygtighed i DEAS Group. 

ESG-NØGLETALSOVERSIGT
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Nedenfor anføres yderligere forklaring og 

uddybning af data og resultatet for udvalgte 

ESG-data.

CO2-udledning 

DEAS Group har sat sig en målsætning at 

være CO2-neutral i scope 1 og 2 i 2030 

fra baselineåret 2020 på vores danske 

lokationer.

Scope 1 er direkte udledninger fra virksom-

heden (fx forbrænding af olie, gas). 

Scope 2 er indirekte udledninger forårsaget 

af købt energi (fx elektricitet, fjernvarme). 

Scope 3 er øvrige indirekte  

udledninger, fx fra værdikæden. 

I 2021 skyldtes reduktionen af vores CO2-

udledning et skift til elbiler i dele af vores 

bilpark samt forbedrede emissionsfaktorer 

i energinettet. Emissionsfaktoren er et 

udtryk for, hvor stor mængde CO2 eller CO2-

ækvivalenter, der fx udledes pr. ton papir, 

pr. kWh elektricitet eller pr. kørt kilometer. 

Baselineåret er et udtryk  

for startåret for virksomhedens  

rejse mod CO2-neutralitet.

Energiforbrug: 

Stigningen skyldes primært manglende 

graddagekorrektion.

Vandforbrug: 

Baselinetallet for 2020 er stærkt påvirket 

af COVID-19.

Madspild:  

Opgørelsen dækker DEAS Groups største 

kantine i Flintholm Company House.

Andel certificerede kontorer:  

I dag er to ud af tre kontorfaciliteter 

certificeret byggeri. Tallet indbefatter DEAS 

Groups danske lokationer.

Andel certificerede m2 forvaltet  

af DEAS Group:     

Opgørelsen dækker de m2, som DEAS 

Group forvalter i Danmark og Norden, der er 

certificeret med en anerkendt bæredyg-

tighedsmærkning, for eksempel DGNB, 

Svanemærket, BREEAM og LEED.

Andel af omsætningen fra certificerede m2:  

For at sætte fokus på bæredygtige og 

certificerede ejendomme måler DEAS Group 

på, hvor stor en del af omsætningen der 

kommer fra certificerede m2. I 2021 gælder 

det 7,31% af de forvaltede ejendomme for 

alle vores lokationer. I takt med at antallet af 

certificeringer stiger, vil DEAS Groups andel 

stige, samtidig med at DEAS Group aktivt 

hjælper investorer i gang med 

certificeringer.

Ejendomme med energistyring:  

383 ejendomme i Danmark er tilmeldt  

energistyringsordningen i DEAS Group.  

I alt omfatter det 3,1 mio. m2.  

KPI'en dækker danske ejendomme.

CO2-udledning: 

Faldet er et resultat af bedre energimærker 

på porteføljerne samt generelt bedre 

emissionsfaktorer fra energiproduktionen. 

Nyt mål vil blive etableret i 2022. 

Medarbejdertilfredshed: 

DEAS Group måler medarbejdertilfredshed 

i Employees Net Promoter Score (E-NPS). 

E-NPS måles fra -100 til +100, og er det 

ultimative mål for, om man vil anbefale DEAS 

Group som arbejdsplads til andre. I 2021 

blev medarbejdertilfredshedsundersøgel-

sen erstattet af to pulsmålinger på grund af 

Covid-19-pandemien. KPI'en dækker danske 

medarbejdere.

Kønsdiversitet for øvrige ledelsesniveauer:  

Den øvrige ledelse dækker direktionen 

samt DEAS Groups ledelsesniveau 2, i alt 21 

personer. Yderligere redegørelse for dette 

findes i DEAS Groups årsrapport 2021.

Sygefravær:  

Medregnet er sygdom (med løn), barns 1. 

sygedag, flexjob syg, langtidssygdom og 

§56. Opgørelsesmetoden er ændret siden 

2020. I 2020 udregnedes denne KPI ud fra 

dage/FTE (inkl. fratrådte medarbejdere i 

perioden). Nu udregnes sygefraværsstati-

stikken ud fra dage/FTE (eksl. fratrådte i 

perioden). Hvis vi i 2020 havde brugt 

samme opgørelse, ville KPI'en have været 

6,9. Opgørelsen dækker danske lokationer.

N0TER
Ulykker:  

Der er registreret 13 ulykker i 2021.  

I 2021 målte vi for første gang antallet af 

ulykker på byggepladser, vi styrer. Her 

registrerede vi fem ulykker. Begge KPI'er 

dækker vores danske lokationer.

Betalte skatter:  

I 2021 betalte DEAS Group (DEAS Holding 

koncernen) 12,8 mio. DKK i selskabsskat. 

Herudover bidrager koncernen gennem 

afgifter og andre indirekte skatter, herunder 

moms og A-skat. DEAS Group har ikke 

selskaber i andre lande end Sverige, Norge, 

Finland og Danmark og deltager ikke 

 i ekstraordinære aktiviteter med henblik på 

at nedbringe eller unddrage sig 

skattebetaling.

Tilfredshed med DEAS Group:  

DEAS Group måler blandt andet investorers 

og lejeres samlede tilfredshed. Dette 

opgøres med metoden Net Promoter Score 

(NPS). NPS måles fra -100 til +100 og 

anvendes som et udtryk for tilfredshed. I år 

har vi udregnet en ny Net Promoter Score, 

hvor forhold, som DEAS ikke har indflydelse 

på, er frasorteret. Her er der tale om forhold 

som fx huslejeniveau, lejestigninger og 

indvendig slitage af inventar. Scoren kaldes 

for ‘Reel NPS af DEAŚ  services'.

Bestyrelsens kønsdiversitet:  

Der redegøres for dette i DEAS Groups 

årsrapport 2021.

Antikorruption, hvidvask og bestikkelse:  

Vores investorer skal til enhver tid have fuld 

tillid til DEAS Group som samarbejdspartner, 

og der må ikke kunne sås tvivl ved vores 

ordentlighed og troværdighed. Det betyder, 

at vi ikke indgår i forretningsaktiviteter, hvis 

de med rimelighed kan antages at påvirke 

forretningsdispositioner, ikke falder inden for 

rammerne af normal forretningsskik, eller er 

forbudt i henhold til gældende lovgivning. Det 

er heller ikke tilladt for vores medarbejdere, 

administrative som viceværter, at modtage 

gaver fra leverandører. Ønsker en leverandør 

at takke for samarbejdet, eksempelvis til 

jul, opfordrer vi i stedet til at give et bidrag 

til et velgørende formål. Eventuelle gaver 

returneres, da vi ønsker, at der skal være 

rene, professionelle linjer mellem DEAS 

Group og vores leverandører. Indbyder vi 

til reception, for eksempel et jubilæum, er 

det tilladt at modtage gaver på et rimeligt 

niveau. På tilsvarende vis har vi også faste 

retningslinjer, der beskriver de tilfælde, hvor 

vi giver gaver til eksterne forretningsforbin-

delser i forbindelse med deres reception, 

jubilæum m.v. Vores retningslinjer er 

udførligt beskrevet i vores ’Etisk regelsæt 

for leverandører’, som findes offentligt 

tilgængeligt på vores hjemmeside. Som følge 

af vores indsats har der i 2021 ikke været 

nogen indrapporterede hændelser. I 2022 

fortsætter vi vores strukturerede arbejde 

med vores etiske regelsæt.

GDPR:  

2021-tallet repræsenterer en fremgang i 

GDPR-brud fra 2020. Tallet fra 2020  

repræsenterer dog en væsentlig nedgang 

i forhold til 2019. Stigningen i 2021 kan 

formentlig tilskrives gennemførslen af en 

awareness kampagne i løbet af 2021, der 

kan have været medvirkende til øget fokus 

på området samt registrering af sager.

Whistleblowerordning: 

Som en del af DEAS Groups kontrolmiljø har 

medarbejdere i DEAS Group mulighed for 

anonymt at indberette mistanke om lov-

overtrædelser til en whistleblowerordning. 

Whistleblowerordningen er integreret  

i juridisk afdeling.

Antal medarbejdere: 

Antal medarbejdere baserer sig på head-

count. KPI'en dækker alle vores lokationer.

Fuldtidsarbejdsstyrke (FTE): 

KPI'en dækker alle vores lokationer.

Kønsdiversitet: 

Fordelingen mellem mænd og kvinder blandt 

alle medarbejdere. KPI'en dækker alle vores 

lokationer.
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