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Energirenovering af erhvervsejendomme
som fornuftig investering
EU’s medlemsstater har sat mål for reduktion af
CO2 fra fossile brændsler, og energieffektivisering
af eksisterende bygninger er et vigtigt led heri.
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Totalkonceptet er en metode og et finansielt værktøj, der tilvejebringer de oplysninger, som gør det muligt at træffe beslutninger om investeringer i energibesparende
foranstaltninger på et oplyst grundlag.
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