






Potentialet: crowdlending + grøn omstilling
• Danskerne har 1400 mia. kr. stående i banken (Statistikbanken)

• 70%-målet i 2030 koster 15-20 mia om året iflg. Klimarådet
• Dette svarer til ca. 1% af vores indestående, per år

• Stor (og stigende) vilje i befolkningen til at investere grønt

• Stor vilje til, og ønske om, at udvikle lokalsamfundet

• Stort behov for finansiering hos danske virksomheder – den grønne 
omstilling er dyr, men ikke uoverkommeligt dyr



NIMBY
(Not In My Back Yard)

Ekstra potentiale: Modvirkning af…

”Sammen skaber borgere og virksomheder grøn omstilling i Lejre Kommune” 

”Stor solcelleudvikler og kapitalfond laver grøn omstilling i Lejre Kommune”.

vs.



To projekttyper i Makari

1. Lån til projekter der i sig selv 
medfører: 
- CO2-reduktion
- CO2-optag
- Ressourcebesparelse
- Forbedret biodiversitet 

m.m.

2. Lån til en virksomhed, der 
allerede arbejder med miljø-
eller klimagevinster i punkt 1, 
og vil give virksomheden 
mulighed for at forbedre sin 
forretning og skabe mere 
lokal udvikling, 
arbejdspladser m.m. 

Kommende projekt på Hegnsholt lever op til begge ”krav” →



Hegnsholt – kommende låneprojekt
• Finansiering til renovering af tre 

gårdlænger på Hegnsholt, som skal danne 
rammerne for et fødevarefællesskab med 
fem københavnske restauranter. 

Udbytte af projektet:
• styrke forbindelsen mellem land og by
• forbedre forretningsvilkårene for små 

lokale, bæredygtige producenter
• sikre produkter af høj kvalitet 
• reducere affaldsmængden
• lokale arbejdspladser
• mindre CO2-udledning fra transport
• mere robust forretningsmodel



Call to action

• Gå ind på www.makari.dk og skriv dig på vores mailingliste – så får du 
direkte besked når Johannes projekt på Hegnsholt går i luften

• Har du et grønt projekt – og mangler finansiering? 
Kravene er:
• Du skal have CVR (virksomhed, boligforening eller andet)
• Du har brug for mindst 250.000 kr. (evt. mindre, hvis potentiale for 

flere projekter)
• Det skal være grønt ☺

(reduktion/optag/besparelse/effektivisering/biodiversitet/osv.)

http://www.makari.dk/

