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Lönsamhet och finansieringsbehov för 
lågtempererade fjärrvärmesystem  

1 Inledning 

1.1 Problemställning och målsättning 

 Satsningar på (lågtempererad) fjärrvärme kräver en stor initial investering, för att finansiera 

såväl infrastruktur och energiproduktion. 

 Detta gör fjärrvärme till en stabil, men långsiktig investering som kräver många år för att nå 

break-even. Detta innebär en risk för den aktör som bygger.   

 Att ansöka om någon form av investeringsstöd kan vara ett sätt att säkerställa att ett projekt 

är ekonomiskt hållbart och når break-even under en given tidsperiod. 

 Myndigheter eller investerare kan efterfråga transparanta beräkningar av behovet av finansie-

ring. 

 Genom att utveckla en beräkningsmetod som avgör hur ekonomiskt effektivt ett projekt är 

och beräknar likviditetsgapet skapas en god bas för att planera framtida finansiering för pro-

jektet. 

1.2 Terminologi som används 

1.2.1 Lönsamhet 

 En investering är lönsam när summan av alla inkomster är högre än summan av alla utgifter 

(över en specifik tidsperiod) 

 Många olika beräkningsmetoder finns. 

 Dynamiska beräkningar är att föredra eftersom de inkluderar förändringar över tid och skillna-

der i värden för kostnader och intäk-

ter. 

1.2.2 Bidragsfinansiering 

 pengar som tillhandahålls av en 

myndighet eller organisation för en 

specifik aktivitet 

 vanligtvis utan kostnad 

 inga krav på återbetalning. 
Figur 1: Principer för likviditetsgap samt positiva och negativa kassaflöden. 
Källa: BTU Cottbus-Senftenberg 2019 
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1.2.3 Finansieringsbehov 

 Den del av investeringen som inte täcks av intäkterna under en bestämd amorteringsperiod. 

 Den summa som kan användas som bas vid ansökan om finansiering 

 ”Skillnaden mellan positiva och negativa kassaflöden under investeringens livstid, diskonterat 

till nuvarande värde (vanligtvis kapitalkostnaden)” (European Commission, 2014, S. (32)) 

2 Avgöra lönsamhet och beräkna likviditetsgap 

2.1 Beräkningsmetod 

 Intern räntabilitet för att bestämma lönsamhet 

 Nettonuvärdesmetoden för beräkning av likviditetsgap (om investeringen inte är lönsam) 

 Tidsram: 20 år. 

2.2 Information som krävs för beräkningen 

 Värde 1: investering 

o Investeringskostnader:Inkluderar material, arbete och andra kostnader. 

o Diskonteringsränta: Används för att beräkna investeringens nuvarande värde. 

 Värde 2: kostnader 

o Kostnader för bränsle eller inköpt värme: tas fram genom att välja 1–3 värmekäl-

lor. Beroende på vilken värmekälla som används kommer verktyget automatiskt 

att välja lämplig bränsletyp. Användaren måste ange inköpspriset för bränsle 

och den förväntade kostnadsökningen per år. 

o Underhåll: årskostnader – antingen övergripande som en summa eller beroende 

på investeringens värde i procent, samt det år som underhållskostnaderna ska 

bindas till och den förväntade kostnadsökningen per år. 

o Allmänna driftkostnader (utan bränslekostnader): inkluderar både kostnader för 

att driva det planerade projektet (inklusive el, försäkringar, skatter osv.) samt 

personalkostnader, men inte kostnader för bränsle eller inköpt värme. Antingen 

övergripande som en summa eller beroende på investeringens värde i procent. 

 Värde 3: beräknade intäkter 

o Pris för såld fjärrvärme: Vid produktion och försäljning av värme måste de resul-

terande intäkterna anges i verktyget, liksom även den årliga prisökningen. 

o Intäkter som genereras från försäljning av elektricitet: Samma som vid försälj-
ning av fjärrvärme  
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 Värde 4: värmedistribution och andra systemdata 

o Antal timmar med full belastning på fjärrvärmesystemet per år 

o Genomsnittliga värmeförluster i fjärrvärmesystemet (överföringsförluster)  

o En ökning i värmekapaciteten krävs om andra anläggningar för värmeprodukt-

ion gradvis införlivas i fjärrvärmesystemet eller när byggnader (användare) inte 

ansluts till nätet samtidigt. 

o Fördelning av värmebehovet mellan olika anläggningar för värmeproduktion när 

mer än en anläggning används, beroende på angiven värmeeffektivitet. (Om 

kraftvärmeverk används ska även den elektriska effektiviteten inkluderas.) 

2.3 Resultat 

Om ett projekt inte är lönsamt 

kommer verktyget att beräkna den 

andel av investeringen som kräver 

tilläggsfinansiering.  

3 Slutsatser 

 Verktyget kan användas för att uppskatta lönsamhet och beräkna eventuellt behov av extern 

finansiering. Intressenter kan använda verktyget och resultaten för att ansöka om finansie-

ring, och kan då visa myndigheter eller investerare det belopp som krävs.  

 En transparent metod med affärsekonomiska standardberäkningsmetoder som fungerar med 

MS Excel. Inga programmeringskunskaper behövs. 

 Den metod som visas baseras på ett arbetsdokument från AGFW (FW 703), som togs fram av 

AGFW och BTU Cottbus-Senftenberg (båda partner i LowTEMP-projektet) för flera år sedan. 

Sedan dess har metoden använts och prövats i flera olika tillämpningar och bedömningar.  

 Extern finansiering kan vara avgörande för att aktörer ska våga göra den långsiktiga investe-

ring som krävs i fjärrvärme. Med verktyget är det dock inte möjligt att beräkna ekonomiska 

besparingar till följd av investeringar i redan befintliga system. 

 Resultaten betyder inte att finansiering godkänns. Granskning från den part som står för 

finansieringen krävs fortfarande. 

 Den period som verktyget beräknar lönsamheten i har fastställts till 20 år. 

 

Källor 
[1] EU-kommissionen, ”Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-

2020 (EEAG),” (Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi, 2014-2020), 2014. 

Figur 2: exempel på huvudresultat. Källa: BTU Cottbus-Senftenberg, 2019 


