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Forretningsmodeller og innovative 
finansieringsstrukturer for LTDH  

1 Hvad er en forretningsmodel? 

Der findes ingen universel definition af en forretningsmodel (BM),men der er nogle almindelige 

funktioner: 

 Det er logikken i, hvordan en virksomhed eller organisation skaber, leverer og fanger værdi. 

 Den afspejler virksomhedens strategier. 

 Den kan skabe konkurrencefordel for en virksomhed, indtil det er ved at blive kopieret (first 

mover fordele. 

 

En måde at illustrere en BM er, at den består af tre dele:  

 Kunder (værdi, relationer, segmenter) 

 Ressourcer (infrastruktur, aktiviteter, partnere, logistik) 

 Omkostnings-/indkomststruktur (takster, gebyrer, prismodeller, indkomst, omkostninger) 

 

En anden måde at illustrere en BM på er forholdet mellem en organisation og markedet: 

 Hovedparten af BM henviser til bløde værdier og strategier, og kun en lille del er prismodellen 

eller indkomststrukturen. 

 Prismodellen inkluderer, hvordan virksomheden planlægger at tjene penge, dvs. forskellige 

typer takster, gebyrer osv. 

 Den bløde værdi og strategiske del af BM kan omfatte politikker som at holde al kompetence 

internt, vælge fossilfrit, når det er muligt, strategiske partnerskaber osv. 

2 Beskrivelse af Business Model Canvas 

Business Model Canvas er den mest almindelige måde at illustrere en BM på. Den er baseret på en 

strategisk proces, der ved hjælp af en skabelon til at dokumentere eksisterende 

forretningsmodeller. Det er et visuelt diagram med elementer, der beskriver en forretningsmodel 

med ni komponenter på en organiseret måde for at opstille antagelser om nøgleressourcer, 

nøglepartnere og nøgleaktiviteter i værdikæden samt værdiforslag, kunderelationer, kanaler, 

kundegruppesegmenter, omkostningsstrukturer og indtægtsstrømme. 
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2.1  Business Model Canvas  til konventionel fjernvarme 

Når du bruger business model canvas-værktøjet på konventionelle fjernvarme og klassisk 

fjernvarme, er det en konventionel produktion og businesslogikken er stordriftsfordele. Samtidig er 

forretningsmodellen ret ligetil. Kundesegmenterne i DH-forretningsmodellen, det største 

kundesegment, er professionelle kunder, f.eks. store bygningsejere. 

De vigtigste ressourcer er produktionsenheder og distributionsnet. Nøglepartnerskaber er 

brændstofudbydere, og de vigtigste aktiviteter er produktion, distribution og vedligeholdelse. 

Værdiforslaget for den konventionelle fjernvarme er varme og varmt vand. Kundeforholdet er, at  

virksomheden leverer varme til forbrugeren, og kommunikationskanalen er fakturaer og 

kampagner. Omkostningsstrukturen er på den anden side baseret på store faste omkostninger, og 

indtægtsstrømmene er også ret faste og store. 

2.2 Business Model Canvas tilpasset til 
lavtemperaturfjernvarme 

Lavtemperaturfjernvarme vil i de fleste tilfælde kræve en anden forretningsmodel end konventionel 

fjernvarme. Den nøjagtige forretningsmodel skal udformes ud fra lokale forhold, varmekilder og 

kunder. 

Nogle af de faktorer, der forventes at ændre sig, omfatters: 

Figur 1  Business model canvas  (baseret på  på Strategyzer.com) 
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Nøglesamarbejde: Flere vigtige partnerskaber, herunder tredjepartsproducenter af varme. 

Nøgleaktiviteter: Skift fra at være "kun" producent af fjernvarme til at tilbyde flere tjenester 

tilkunderne. 

Omkostningsstruktur: Større omkostningsdiversitet, varmeproduktionsenheder af forskellig 

størrelse og øget køb af varme fra tredjeparter, herunder overskudsvarme. 

Indtægtsstrømme:  Flere typer kunder, men mindre solgte mængder. Ejere af næsten nul 

energibygninger kan også være potentielle kunder. 

Kunderelationer: Hyppigere relationer, introduktion af LTDH kan kræve design for andre 

installationer i bygninger, og marginerne for fejl er mindre. 

3 Eksempler på andre modelværktøjer 

I LowTEMP-projektet er andre forretningsmodelværktøjer beskrevet i undersøgelsen af 

forretningsmodeller og innovative finansieringsstrukturer, som kan downloades fra lowtemp.eu. 

Det drejer sig bl.a.: 

 Helikoptermodellen (udviklet i LowTEMP), en model, der skal hjælpe med at undersøge 

forholdene i det regionale landskab og omgivelserne. 

 Værdistigen (udviklet i LowTEMP), et værktøj, der hjælper med at definere en virksomheds 

værdiforslag i dag og i fremtiden: 

 Brometoden hjælper med at kortlægge forskellige interessenters interesse og motivation i 

et foretagende, herunder etablering af LowTEMP fjernvarme. 

4 Innovative finansieringsstrukturer 

4.1 Introduktion til finansieringsstrukturer 

Der er flere faktorer at have i tankerne, når man identificerer en passende finansieringsstruktur for 

en fjernvarmeinvestering ved lavtemperatur: 

 De forskellige landes karakteristika, herunder almindeligt anvendte finansieringsstrukturer. 

 Størrelse og ejerskab af DH-systemer og -virksomheder. 

 Betingelser og grænser for finansiering: 

o Ejerskabsstrukturer (offentlig vs. privat). 

o Retlige rammer. 

o Vil det være et nyt system eller en opgradering af et eksisterende system. 

 Innovative aspekter  

o Hvilke forskelle er der mellem den foreslåede LTDH og DH? 
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o Ofte højere risiko for nyere teknologier. 

o Hvis det er innovativt, kan det give adgang til ekstern/EU-finansiering. 

 

De nationale betingelser vil have en direkte indvirkning på tilgængeligheden af finansering. Nogle 

fælles finansieringsstrukturer, der anvendes i øjeblikket, er: 

 Lån fra nationalbanker eller finansielle institutioner. 

 Internationale finansielle institutioner (kapitalfonde, internationale banker). 

 Nationale tilskud (i forbindelse med CO2- og NOX-emissioner). 

 Tilskud på byniveau (for at give billig varme til socialt boligbyggeri). 

 Lånegaranti fra en natonalbank eller en offentlig institution. 

 Den europæiske Investeringsbank. 

 EU-midler/-programmer (EU's struktur- og samhørighedsfonde eller Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling). 

4.2 Eksempler på alternative finansieringsstrukt urer 

Når man undersøger innovative finansieringsstrukturer, kan det være en god idé at se ud over de na-

tionale grænser. Nogle lande har længe anvendt finansieringstyper, som har været sjældne i andre 

lande som et resultat af ejerstrukturen for fjernvarme. Eksempler på nye innovative finansierings-

strukturer inkluderer; 

 Crowdfunding 

 Kooperativ finansiering 

 Energitjenestekontrakter (ESCo) 

4.3 Yderligere læsning 

For at få en mere detaljeret introduktion til emnet kan rapporten Undersøgelse af forretningsmodel-

ler og innovative finansieringsstrukturer downloades fra lowtemp.eu. 

 


