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Økonomisk effektivitet og 
finansieringshuller i (LT)DH-systemer 

1 Introduktion 

1.1 Problem og formål 

 (Afsnit 1) DH-projekter eller generelle projekter, der tager fat på energieffektivitet, har brug 

for stor startkapital og kan mangle rentabilitet. 

 Finansiering kan være en mulighed for at dække den økonomiske. 

 Myndigheder eller investorer beder om bevis for finansieringshullet og dens dimension. 

 Udvikling af en beregningsmetode, der bestemmer den økonomiske effektivitet og 

beregner finansieringshullet som grundlag for fremtidige finansieringsplaner for et projekt. 

1.2 Definition af termer 

1.2.1 Økonomisk effektivitet 

 Simpelt sagt: når summen af alle ydelser er højere end summen af alle omkostninger (over en 

vis periode). 

 Der findes mange forskellige beregningsmetoder. 

 Dynamiske beregninger foretrækkes, når de tager højde for tidsmæssige ændringer og 

forskelle i værdier af omkostninger og indtægter. 

1.2.2 Finansiering 

 Penge, der gives af en 

regering eller organisation til 

en begivenhed eller aktivitet. 

 Normalt gratis. 

 Ingen krav om at 

tilbagebetale. 

1.2.3  Finansieringshul 

 En del af investeringen, der 

ikke kan dækkes af 

indtægter inden for den 

sædvanlige 

Figur1: Princippet om finansieringshul, politisk og negativ pengestrømme, egen 
grafik baseret på [2 og  3] 
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afskrivningsperiode. 

 Beløb, der kan danne grundlag, når der ansøges om finansiering. 

 "Forskellen mellem de positive og negative pengestrømme i investeringens levetid, diskonteret til 

deres aktuelle værdi (typisk ved hjælp af kapitalomkostningerne)" [1, s. (32)]. 

2 Bestemmelse af økonomisk effektivitet og 
beregning af finansieringshul 

2.1 Beregningsmetode 

 Intern afkast til bestemmelse af økonomisk effektivitet. 

 Nutidsværdimetode (NVP) til beregning af finansieringshul (hvis investeringerne ikke er 

økonomisk effektive). 

 Tidspunkt for overvejelse: 20 år. 

2.2 Nødvendige oplysninger til beregninger [4] 

 Input 1: Investering 

o Investeringsomkostninger: Dette omfatter omkostninger til hardware, 

arbejdskraft og ekstra omkostninger. 

o Diskonteringssats: anvendes til beregning af investeringens nutidsværdi. 

 Input 2: Omkostninger 

o Omkostninger til brændstof eller købt varme: sker ved at vælge 1-3 varmekilder. 

Afhængigt af hvilken type varmekilde der vælges, vælger værktøjet automatisk 

en passende type brændstof. Brugeren skal definere brændstoffets købspris og 

forventede omkostningsstigning om året. 

o Vedligeholdelse: omkostninger pr. år, enten generelt [€] eller afhængigt af 

investeringens værdi [%], samt det år, hvorfra vedligeholdelsesomkostningerne 

skal bemærkes, og den forventede omkostningsstigning pr. år. 

o Generelle driftsomkostninger (uden brændstofomkostninger): Omfatter både 

omkostninger til drift af det planlagte projekt (inkl. elektricitet, 

forsikring,skatter) og personaleomkostninger, men ingen omkostninger til 

brændstof eller købt varme. Afhængigt af investeringens værdi [%] eller [€]. 

 Input 3: Beregnede indtægter 

o Blandet pris for DH, der sælges: Ved at generere og sælge varme skal de deraf 

følgende indtægter indtastes i værktøjet samt den årlige prisstigning. 
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o Indtægter fra salg af elektricitet: samme som ved solgt DH-varme.  
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 Input 4: Varmefordeling og andre systemdata 

o Timer med fuld udnyttelse af DH-systemet om året. 

o Gennemsnitlige varmetab i DH-systemet (transmissionstab). 

o Forøgelse af varmekapaciteten er nødvendig, når varmeproducerende anlæg 

tilføjes til DH-systemet trin for trin, gradvist, eller når bygninger (brugere) ikke 

er tilsluttet nettet på samme tid. 

o Tildeling af distribueret varme til produktionsanlæg, når mere end ét 

produktionsanlæg producerer varme og dets termiske effektivitet (hvis 

kraftvarmeværker er i brug, så også den elektriske effektivitet) 

2.3 Resultater 

Hvis projektet ikke er økonomisk 

effektivt, vil værktøjet beregne et 

finansieringshul, der er nødvendig 

for at finansiere projektet, som i 

øjeblikket ikke leveres af kontanter 

eller egenkapital. 

3 Konklusion 

 Værktøjet er i stand til at bestemme den økonomiske effektivitet og, hvis det er til stede, til at 

beregne finansieringen. Interessenter kan bruge værktøjet og dets resultat til at ansøge om 

midler og er i stand til at vise finansieringsmyndigheder eller investorer det nødvendige beløb.  

 Gennemsigtig metode, der bruger standardberegningsmetoder i erhvervslivet og arbejder 

med MS Excel. Ingen særlig viden om programmering eller kodning er nødvendig. 

 Vist metode er baseret på et AGFW-arbejdsdokument (FW 703), som blev udviklet af AGFW 

og BTU Cottbus-Senftenberg  (begge partnere i  LowTEMP-projektet) for flere år siden. Siden 

da har metoden været i nyttig brug i flere anvendelser og vurderinger. 

 Det kan være afgørende at bevilge penge til at dække finansieringshuller for at gennemføre 

ikke blot lavtemperatur-DH-projekter, men også energieffektive foranstaltninger, der vil have 

indvirkning på klimabeskyttelsesmålene. Med dette værktøj er det dog kke muligt at foretage 

en økonomisk overvejelse af energibesparelser som følge af investeringer i allerede 

eksisterende systemer. 

 Resultaterne indebærer ikke nogen godkendelse af finansiering! Det er stadig nødvendigt, at 

finansieringsmyndigheden reviderer den. 

 Modydelsesperioden er fastsat til 20 år. 

 

Figur2: Vigtigste resultater, f.eks. egen grafik. 
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