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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Hvad er en forretningsmodel?
En forretningsmodel (BM) er logikken i, hvordan en virksomhed eller organisation 
skaber, leverer og indfanger værdi.
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Der er ingen universel definition af en BM, men der 
er nogle fælles træk.

En forretningsmodel:

Er logikken i, hvordan en virksomhed eller 
organisation skaber, leverer og indfanger værdi.

Afspejler virksomhedens strategier.

Kan skabe konkurrencefordel for en virksomhed, 
indtil den kopieres (first mover fordele).

Forskellige strategier - at nå et mål
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Beskrivelse af forretningsmodel (BM)

Figur 1: Forskellige måder at nå et gool på. [4]  



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

Kunder (værdi, forhold, segmenter).

Ressourcer (infrastruktur, aktiviteter, partnere, logistik).

Omkostnings- / indkomststruktur (takster, gebyrer, 
prismodeller, indtægter, omkostninger).
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Illustration af en forretningsmodel 1 (BM)

Figur 2: Forretningsmodel en trebenet skammel. Original LowTEMP
illustration [1,5] af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for LowTEMP
projekt og Bæredygtig Business Hub 



Hovedparten af BM henviser til bløde værdier og strategier, 
og kun en lille del er prismodellen eller indkomststrukturen, 
der er nævnt tidligere.

Prismodellen inkluderer, hvordan virksomheden
planlægger at tjene penge, dvs. forskellige typer takster, 
gebyrer osv.

Den bløde værdi og strategidel af BM kunne omfatte 
politikker som at holde al kompetence internt, vælge 
fossilfri, når det er muligt, strategiske partnerskaber, osv.
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Illustration af en forretningsmodel 2 (BM)

Figur 3: Forretningsmodel både bløde og hårde værdier. Original 
LowTEMP illustration [1,5] af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for
LowTEMP projekt og Bæredygtig Business Hub 



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Beskrivelse af Business Model 
Canvas (BMC)
Business Model Canvas (BMC) er en anden måde at illustrere en BM 

Et af de mest anvendte forretningsmodelværktøjer, først beskrevet af Osterwalder
og Pigneur 2010
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Business Model Canvas (BMC) har en "in house side" og en 
kunde side
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In-house
virksomhedens
side

Kundens side

Figur 4: Business Model Canvas med inhouse-side og kundeside. 
Illustration ændret fra strategyzer.com af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for LowTEMP projekt og Bæredygtig Business Hub 
[1,5]



Business Model Canvas (BMC) indeholder ni blokke
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Nøglepartnere

Vigtige aktiviteter

Nøgleressourcer

Omkostningsstruktur

Værdiforslag

Kundesegmenter

Kundeforhold

Kanaler

Indtægtskilder

Figur 5: Business Model Canvas: ni blokke.  BMC ændret fra
strategyzer.com, ikoner originale illustrationer af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign til LowTEMP-projekt og Bæredygtig Business Hub [5] 



Karakteristik af BM af klassisk fjernvarme

I en klassisk forretningsmodel for fjernvarme er 
hovedkundesegmentet professionelle kunder, f.eks. 
store bygningsejere, men også individuelle husejere.

Forretningslogik er baseret på stordriftsfordele, dvs. 
store mængder store indtægter.

Strategien er push – varmeforsyning.

Infrastrukturen, de vigtigste ressourcer er 
produktionsenheder og distributionsnet.  

Nødvendigheden af at dække faste omkostninger fra 
produktion og distribution ses i omkostnings- og 
indkomststrukturerne.

Konventionel fjernvarme
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Eksempel på en forretningsmodel for konventionel
fjernvarme

Figur 6: Konventionel fjernvarme. Original LowTEMP illustration af
Peter Abrahamsson, AliasDesign , for Bæredygtig Business Hub (1,5]



En klassisk forretningsmodel for konventionel fjernvarme 
præsenteret i Business Model Canvas (BMC).
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Brændstofl-
everandører

produktion
distribution 
vedligeholdel
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Varme og
varmt vand

Fakturaer og
kampagner

Udbyder af
varme

Store 
bygningseje
re

Store faste omkostninger Faste og store indtægter Figur 7: Business Model Canvas for konventionelle 
fjernvarme. BMC modificeret fra strategyzer.com og [11] 
af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for LowTEMP
projekt og Bæredygtig Business Hub [1,5]
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Nøglepartnere - mere samarbejde og
nøglepartnerskaber

Nøgleaktiviteter - skift fra produktion til tjenesteydelser

Nøgleressourcer - nye typer af kompetencer

Omkostningsstruktur – større variation i omkostninger

Værdiforslag – forskellige for hver kunde

Kundesegmenter – mere og diversificeret

Kunderelationen – mere intens, uddannelsesmæssig

Kanaler - forskellige kanaler vil blive brugt til forskellige 
kundesegmenter

Indtægtsstrømme - mere diversificeret, mange små

Flere
samarbejder
og
nøglepartner
skaber

Produktionss
ervice, 
vedligeholde-
lse

Produktionse-
nheder
Distributionsnet
Nye typer

kompetencer

Forskellige
værdiforslag
til forskellige
kundetyper

Hyppigere og
mere 
pædagogiske

forskellig
kanal til
forskellige
kundesegme
nter

Mere og
diversificeret

Større variation i omkostningerne Mere diversificeret, mange små

Forskellige forretningsmodeller for LTDH sammenlignet
med konventionelle fjernvarmes forretningsmodeller

Figur 8: Business Model Canvas til fjernvarme ved lav temperatur. Original 
LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for og
Bæredygtig Business Hub inspireret af BMC på strategyzer.com og [11]



Eksempler på BMC-segmenter

Nøglepartnere - mere samarbejde og nøglepartnerskaber

Nøgleaktiviteter - skift fra produktion til tjenesteydelser

Nøgleressourcer - nye typer af kompetencer

Omkostningsstruktur – større variation i omkostninger

Værdiforslag – forskellige for hver kunde

Kundesegmenter –mere og diversificeret

Kunderelationen –mere intens, uddannelsesmæssig

Kanaler - forskellige kanaler vil blive brugt til forskellige kundesegmenter

Indtægtsstrømme - mere diversificeret, mange små

Generelt eksempel på Business Model Canvas  LTDH
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Generel BMC lavtemperatursfjernvarme

Mere 
samarbejde og
nøglepartners
kaber

Produktion og
tjenesteydelser

Nye 
kompetencer

Forskellige
værdiforslag til
forskellige
kundetyper

Forskellige
kanaler
forskellige
kunder

Hyppigere
uddannelse

Mere og
diversificeret

Mere variation i omkostningerne Mere diversificeret mange små 
indtægter

Figur 9: Business Model Canvas ændret fra BMC på strategyzer.com af
Peter Abrahamsson, AliasDesign , til LowTEMP-projektet og Sustainable
Business Hub [1,5]
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3. Eksempler på
forretningsmodelværktøjer
En forretningsmodel værktøjskasse, der skal bruges ved udvikling af 
forretningsmodeller for LTDH
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En model, der undersøger det regionale 
landskab og omgivelserne

Denne model kan bruges af kommunerne og 
regionsregeringen samt fjernvarmeselskabet, når 
man forbereder sig på et nyt fjernvarmenet eller 
renoverer et gammelt.

Værktøjet giver et overblik og sætter 
varmesystemet ind i den regionale kontekst

Helikopter model - zoome ud
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Helikoptermodellen - et værktøj til at få overblikket

Figur 10: Helikoptermodellen. Original LowTEMP-
projektillustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , til
Sustainable Business Hub 



Dette værktøj er med til at undersøge det 
regionale landskab og omgivelserne

Geografiske forudsætninger: Geografi? Hvor er 
vi? Tæt på vand? Skove? Landbrugslandskab? 
Klimazone? Er det muligt at opbevare varme?

Bymæssige forudsætninger: Hvad er de 
vigtigste industrier? Kunne de være interesseret i 
varme, energi eller køling? Leverandører? Hvem 
vil være kunde? Hvem ejer bygningerne? Hvornår 
bliver varmebelastningen? 

Regionale rammer: Findes der lovgivning eller 
incitamenter, der fremmer eller forhindrer visse 
brændstoffer? 

Helikoptermodel - zoome ud
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Helikoptermodel

Geografisk 
forudsætninger

Bymæssig
forudsætninger Regionale rammer

Figur 11: Helikoptermodellen. [1,5]



Værdistigen- værktøj

Dette værktøj kan bruges af fjernvarmeselskaberne til 
at sætte målene for, hvilket værdiforslag de ønsker at 
levere. Det kan også bruges af kommunerne eller 
andre organisationer såsom bygningsejere.

Værktøjet hjælper med at identificere, hvilke 
nøgleressourcer og nøgleaktiviteter der kræves? Det 
vil også give nogle tips om, hvornår der er behov for et 
nyt nøglepartnerskab. 

Jo højere du går op ad værdistigen, jo større værdi.

Et værktøj at arbejde med for at bestemme 
værdipropositionerne nu og i fremtiden

Figur 12: Værdistigen. Original LowTEMP projekt illustration af Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Værdistigen – hvad er værdiforslaget fra varmeselskabet

Værdiforslag

Nøgleressourcer

Vigtigste aktiviteter

Nøglepartnerskaber

Varme

Varme og
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Fossilfri
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klima og energi

Klima positiv,
plejefri indendørs
klima og energi

Tekst, tekst, tekst, 
tekst, tekst, tekst
.....
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.....
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.....
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.....
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.....
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Tekst, tekst, tekst, 
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Tekst, tekst, tekst, 
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Figur 13: Værktøjet værdistigen. Original LowTEMP projekt illustration af
Peter Abrahamsson, AliasDesign , for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Bro-metoden: et værktøj, der samler flere interessenter 
omkring det samme ”bord” og mål
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Værdien for hver interessentgruppe afhænger af den 
nuværende situation og målet.

Udfordringen består i at identificere den monetære 
værdi for hver enkelt

Når det er identificeret, kan der være incitamenter til 
at oprette subsidier osv.

Når man identificerer incitamenter, er det vigtigt at 
sætte en pris på

Figur 14: Bro-metoden, Original LowTEMP projekt illustration [1] af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Bæredygtig Business Hub med inspiration fra
https://thebridge.se/method/. 
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4. Innovative 
finansieringsstrukturer
Finansieringsstrukturer er i det væsentlige en måde at finansiere et (LT)DH-projekt
på.
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Hvad er udfordringerne?

Karakteristika for de forskellige lande

Størrelse og ejerskab af DH-systemer og –
virksomheder

Er der nogen forskelle mellem LTDH og DH finansiering?

• Ekstern/EU-finansiering af innovative løsninger?

• Ofte højere risiko for nyere teknologier

Introduktion af finansieringsstrukturer
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Figur 15A, 15B:Fjernvarmenet Kilde: [5]



Alternativ finansiering

23

O 
& 
M

I I

O 
& 
M

Finansierin-
gshul

R1
R3R2 R2

Overskud

Finansiering eller 
alternativ 
finansiering

Model for BTU-
finansieringshul

Nordisk nonprofit-model -
hovedsagelig offentlige ejede 
DH-virksomheder

Finansieringsstrukturer er en
måde at overvinde
finansieringshuller på

• Private DH-virksomheder
har finansieringshuller

• Offentlige DH-
virksomheder er non-
profit og har brug for 
ekstern
investeringsfinansiering

Figur 16A:Princippet om finansieringsgab, positive og negative pengestrømme. Kilde [2];  16B Nordisk non-profit model; ændret fra 16A [2] 



Finansieringsstrukturerne varierer fra land til land

Betingelser og grænser for finansiering

• Ejerstrukturer (offentlig vs. privat)

• Retsgrundlag

• Nye systemer vs opgradering af gamle systemer

Sådan findes finansieringsstrukturer
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Figur 17:Finde finansieringsstrukturer. Kilde:[6] 



Danske DH-virksomheder er offentligt ejede

• De kan ikke generere overskud, og indtægterne svarer 
altid til udgifterne.

• Visse andre begrænsninger gælder for 
indtægtsgenerering og projektets levedygtighed.

KommuneKredit er normalt den primære finansieringskilde

• Finansieringsorganisation ejet af alle danske kommuner 
og regioner

• (Tæt på) Nul omkostninger for lån

Bliver nødt til at fremlægge et projektforslag, herunder:

• Projektfinansielle oplysninger

• Socioøkonomiske beregninger (inkl. sammenligning med 
andre varmetyper for slutbrugere)

Eksempel: Dansk DH selskab skaber nyt område
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Figur 18: Logo Kommunekredit. Kilde: https://www.kommunekredit.dk



Omkostningerne evalueres, og varmetaksterne 
fastsættes i henhold til alle CAPEX- og OPEX-
omkostninger.

Hvis brugeromkostningerne er for høje, godkendes 
projektet muligvis ikke.

Ekstern finansiering, såsom EU-finansiering, kan 
sænke brugeromkostningerne og gøre projektet 
levedygtigt.

Dette gøres sjældent og kræver normalt innovative 
tekniske løsninger, 4GDH er ikke nok.

Eksempel: Dansk DH selskab skaber nyt område
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Figur 19: Driftsudgifter. Kilde:[7] 



Fokuserer på:

Lån fra nationale banker eller finansieringsinstitutter

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

Den europæiske Investeringsbank

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

Forskellige finansieringsstrukturer
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Crowdfunding er en proces, hvor enkeltpersoner eller 
grupper samler penge til at finansiere projekter, der er 
iværksat af mennesker eller organisationer.

Crowdfunding sker normalt via en onlineportal, der 
håndterer de involverede finansielle transaktioner.

En god idé til små varmeprojekter.

Innovativ finansiering – Crowdfunding
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Figur 20: Traditionel vs Crowdfunding .  kilde [8] 



Der findes allerede mange typer modeller

Oversigt over energitjenester

Resources

Figur 21: Beskrivelse af ESCO og andre stuctures. Kilde: [3]



Giver nuværende og alternative finansieringsmodeller

• Et lands traditionelle finansieringsstruktur kunne
være et andet lands alternative/innovative 
finansieringsstruktur.

Modeller skal bruges som inspiration, da ingen model 
kan passe til noget scenarie.

Eksempler på sager vil tjene som retningslinjer.

Rapport om innovative finansieringsstrukturer
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Der er fem eksempler på scenarier:

Scenarie 1: Eksisterende DH-operatør: Nyt 
udviklingsområde med energieffektive bygninger 

Scenarie 2: Eksisterende DH-operatør forbereder sig på 
at erstatte fossile brændstoffer og/eller forbedre 
primærenergifaktoren

Scenarie 3: Adgang til overskudsvarme eller RES, intet 
DH-net

Scenarie 4: Ældre private bygninger med lokal 
varmeforsyning, som vil gennemgå en større 
renovering

Scenarie 5: Eksisterende bygningsmasse af store 
bygninger, som vil blive renoveret

Eksempler på, hvordan man bruger innovative 
finansierings- og forretningsmodelværktøjer
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Scenarie 1: Eksisterende DH-operatør: Nyt 
udviklingsområde med energieffektive bygninger

Nøgleinteressent: Eksisterende fjernvarmeoperatør, der ejer 
både elnettet og en væsentlig del af energiproduktionen. 

Tilslutning af område med ny udvikling, bestående af 
energieffektive bygninger, med lav varmeefterspørgsel og 
tekniske installationer egnet til lavere 
forsyningstemperaturer.

Den almindelige forretningsplan og prismodel vil ikke være
rentabel og teknisk optimal, da de nye bygninger bruger
mindre energi, og varmetab i nettet ikke dækkes.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 1
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Figur 22: Scenario 1 -Nyt udviklingsområde. Original LowTEMP
projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for
Bæredygtig Business Hub [1,5]



Scenarie 1: Eksisterende DH-operatør: Nyt 
udviklingsområde med energieffektive bygninger

Et nyt sekundært gitter (separat loop) med lavere temperatur 
er bygget inden for det nye udviklingsområde for at reducere 
varmetab 

DH-virksomheden kan vælge at bruge den samme 
(velkendte) netværksinfrastruktur, som bruges i resten af 
nettet, eller skifte til billigere plastnetløsninger for at 
reducere de samlede omkostninger.

DH-selskabet kunne se på at tilbyde yderligere tjenester til 
kunderne .

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 1
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Figur 22: Scenario 1 -Nyt udviklingsområde. Original LowTEMP
projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for
Bæredygtig Business Hub [1,5]



Der er en række potentielle varmekilder, som vælges 
afhængigt af tilgængelighed og lokale forhold:

Eksisterende varmeproduktion anvendes, sænkning af 
temperaturen i det sekundære net 

Tilslutning af overskudsvarme fra tredjepart 

Solvarme 

Miljøenergi  

Brug af returrørsvarme 

Varmepumper, geoenergi 

Strøm til opvarmning (PV eller vindkraft) 

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 1
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Figur 22: Scenario 1 -Nyt udviklingsområde. Original LowTEMP
projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for
Bæredygtig Business Hub [1,5]



Finansieringsstrukturer - scenarie 1

Afhængigt af om det er de enkelte husejere eller en stor
entreprenør, der skal beslutte, vil tilgangen variere. 

En kontrahent vil normalt mene, at en type ESCO-model
kan være den mest fordelagtige, hvor der vil blive opnået 
enighed om et passende ejerskab og en passende 
operatørdistribution. 

For de enkelte husejere skal engagementet være til stede, 
for at tilslutningsprocenten er så høj som muligt for at 
holde omkostningerne lave og indtægterne høje. Dette 
kan opnås ved enten at reklamere eller en form for 
crowd-funding kampagne.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 1

35

Figur 22: Scenario 1 -Nyt udviklingsområde. Original LowTEMP
projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , for
Bæredygtig Business Hub [1,5]



I dette scenarie anbefaler vi, at du bruger Business Model 
Canvas  og Værdistigen til at finde nye værdiforslag for at 
nå ud til de nye kunder og skabe nye forretningsmodeller 
for det andet gitter. 

Det kan også anbefales at indføre en innovativ prismodel, 
hvor mængden af energiforbrug ikke er den 
omkostningsfaktor, der driver forbrugerne. 

Eksempel på, hvordan du bruger BM-værktøjer til scenarie 1
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Figur 23: Eksempel på BM-værktøjer til scenario 1-nyt udviklingsområde. Kilde: [1,5] 



Scenarie 2: Eksisterende DH-operatør forbereder sig på at 
erstatte fossile brændstoffer og/eller forbedre
primærenergien

Nøgleinteressent: Eksisterende fjernvarmeselskab, der driver 
kraftvarmeværker med fossile brændstoffer.

Virksomheden forbereder sig på at ændre energikilden i 
fremtiden eller forbedre den primære energifaktor på grund 
af lovgivningsmæssige årsager eller virksomhedens miljømål. 

De forbundne kunder har for det meste eksisterende 
bygninger med varierende behov for forsyningstemperatur, 
men for det meste høje temperaturer.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 2
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Figur 24: Scenarie 2 – Udskift brændstoffer, ekscisting net. Original 
LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Scenarie 2: Eksisterende DH-operatør forbereder sig på at 
erstatte fossile brændstoffer og/eller forbedre primærenergien

Den nye varmekilde skal være vedvarende eller genanvendt: 
overskudsvarme, geoenergi, solenergi, miljøenergi, bioenergi

Den lokale tilgængelighed af energikilder kan pege på, at et 
lavtemperaturnet er den mest bæredygtige løsning

• For at forberede et muligt skift til et lavtemperaturgitter skal 
DH-virksomheden kortlægge, hvilke forsyningstemperaturer 
kunderne virkelig har brug for.

• Kunderne skal tilpasse sig for at gøre det muligt at sænke 
temperaturen i nettet for DH-virksomheden.

• Der er behov for samarbejde med bygningsejere for at 
renovere huse til at blive bedre tilpasset lavere temperaturer 

• På kort sigt kan bygninger med behov for lave 
forsyningstemperaturer tilsluttes returrøret.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 2
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Figur 24: Scenarie 2 – Udskift brændstoffer, ekscisting net. Original 
LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Scenarie for finansieringsstrukturer 2

At få offentligt engagement i et "internt" 
effektivitetsprojekt kan være besværligt, så her ville det 
være fornuftigt at bruge en kombination af 
virksomhedens egen kapital og finansiering fra et sted 
som EU til at forbedre CO2-emissioner og 
energieffektivitet, som der i øjeblikket er masser af midler, 
der støtter. 

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 2
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Figure 24: Scenario 2 – Replace fuels, excisting grid. Original 
LowTEMP project illustration by Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Sustainable Business Hub [1,5]



Brug helikoptermodellen til at undersøge og screene
for alternative energikilder, behovet for energi- og
varmelagring m.m. i området. Der kan være en vis 
regional eller national investeringsfinansiering, der 
støtter egnede til fossile brændstoffer.

Brug Brometoden til at få væddemålene fra spillerne, 
dvs. undersøge incitamenterne og værdien af 
incitamenterne for de forskellige interessenter. Hvor 
meget er det værd for kommunen eller den regionale 
regering at nå miljømålene. 

Brug værdistigen og Business Model Canvas til at 
udvikle forskellige forretningsmetoder og værdiforslag 
for forskellige kundesegmenter med hensyn til deres 
temperatur efterspørgsel. Værdistigen kan også være 
nyttigt at DH selskab til at bruge som en måde at 
illustrere deres fremtidige mål 

Eksempel på, hvordan du bruger BM-værktøjer til scenarie 2

40
Figur 25: Værktøjer til scenario 2 - Udskift brændstoffer, eksisterende net . Originale 
LowTEMP-projektillustrationer af Peter Abrahamsson, AliasDesign , til Sustainable
Business Hub[1,5] 



Scenarie 3: Adgang til overskudsvarme eller RES, intet DH-
net

Adgang til store, stabile mængder overskudsvarme og/eller
landareal til solvarmepark og/eller varmepumper.

Der er et nærliggende område med lokale varmeløsninger i
bygningerne eller et naturgasnet i dag.

Et helt nyt DH net skal udvikles og bygges, LTDH vil tilbyde
lavere investeringsomkostninger.

De vigtigste interessenter kan variere og omfatte fabrikker, 
husholdninger, kommuner, små DH-virksomheder.

Ejerskab af net og produktion kan organiseres på forskellige 
måder.

Nogle bygninger kan have behov for renovering for at kunne 
oprette forbindelse til LTDH.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 3
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Figur 26: Scenario 3 - Intet gitter, adgang til overskud og RES. 
Original LowTEMP-projektillustration af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Finansieringsstrukturer - scenarie 3

I dette scenario findes der ingen eksisterende 
infrastruktur, hvilket er en stor investering, hvis de 
traditionelle fjernvarmenet skal gennemføres. Så 
lavtemperaturnet skal vælges, hvis det er muligt. 
Investeringsomkostningerne vil også afhænge af, hvor 
mange kunder der vil blive tilsluttet. Det betyder, at 
offentligt engagement er afgørende for, at projektet 
kan gennemføres. 

Derfor ville en crowd-funding kampagne være god til 
at øge bevidstheden og omtale af projektet, samtidig 
med eventuelt at tiltrække i investorer. Ejerstrukturen 
kan, afhængigt af tilgængelighed, enten være et 
eksisterende fjernvarmeselskab, der udvider sig, 
muligvis som et ø-system eller som et andelsselskab, 
der ejes af investorer eller kunder.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 3
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Figur 26: Scenario 3 - Intet gitter, adgang til overskud og RES. 
Original LowTEMP-projektillustration af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5]



Brug brometodeværktøjet til at undersøge incitamenterne 
og værdien af incitamenterne for de forskellige interessenter, 
som det er blevet identificeret i kortlægningen af 
interessenter. Hvor meget er det værd for kommunen at 
tiltrække nye virksomheder og indbyggere, dvs. skatteydere 
og at kunne udvise et bæredygtigt lederskab for at indføre 
langsigtede mål. Da der anvendes lokale varmeløsninger og 
naturgas. 

Det ville være en god tilgang til at få overblik og bruge
helikoptermodellen til at undersøge og screene for alternativ
energi- og varmelagring m.m. i området. Der kan være en vis 
regional eller national investeringsfinansiering, der støtter
egnede fossile brændstoffer såsom solvarmeenergi. 

Eksempel på, hvordan du bruger BM-værktøjer til scenarie 3

43
Figur 27: Værktøjer til scenario 3. Originale LowTEMP-
projektillustrationer af Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Sustainable Business Hub [1,5]



Fælles scenarie 4: Ældre private bygninger med lokal 
varmeforsyning, som vil gennemgå større renovering

Større område med ældre bygninger (husstande) med 
lokal varmeforsyning.

Ældre træovne eller oliebrændere af forskellige 
miljøstandarder, som forårsager dårlig luftkvalitet 
lokalt.

Kommune har stærke incitamenter til at reducere 
sundhedsfarlige emissioner.

Bygninger vil gennemgå energieffektiv renovering, og
nye tekniske installationer vil muliggøre lavere
forsyningstemperaturer.

Der er mulighed for at skifte til centraliseret
varmeproduktion; solenergi, varmepumper, 
miljøenergi, bioenergi eller overskudsvarme.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 4
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Figur 28: Scenarie 4 – Ældre bygninger lokal varme, ingen net. 
Original LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Finansieringsstrukturer - scenario 4

Kommunale midler

Der skal etableres et samarbejde med 
varmeleverandøren, uanset om det er et 
fjernvarmeselskab eller et kooperativ af de bygninger, 
der renoveres. 

Udnyt elementer i ESCO-modeller med hensyn til 
ejerskab 

Crowdfunding for interessenters engagement og
fundraising/aktiedeling

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 4
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Figur 28: Scenarie 4 – Ældre bygninger lokal varme, ingen net. 
Original LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, 
AliasDesign , for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Brug Brometodeværktøjet - omfatter husejere, 
arkitekter, forsikringsselskaber, kommune enheder 
for turisme, sociale ydelser, leverandører. 

Helikoptermodel med henblik på at undersøge og
screene for alternativ energi- og varmelagring m.m.
i området. Der kan være en vis regional eller national 
investeringsfinansiering, der støtter omstillingen af
socialt belastede kvarterer.

Værdistigen - nyttig at bruge for kommunen til at 
kommunikere fremtidige mål for kvarteret, dvs. 
udviklingen af området over flere år. 
Værdiforslagene er rettet mod indbyggerne, da 
renoveringen sandsynligvis vil øge livskvaliteten, for 
indbyggerne. 

Eksempel på, hvordan du bruger BM-værktøjer til scenarie 4
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Figur 29:Værktøjer til scenario 4 – Ældre bygninger lokale varme
intet gitter. Originale LowTEMP-projektillustrationer af Peter 
Abrahamsson, AliasDesign , for Sustainable Business Hub [1,5] 



Scenarie 5: Eksisterende bygningsmasse af store bygninger, 
som vil blive renoveret 

Større energieffektive renoveringer af større eksisterende 
bygninger (f.eks. offentlige) vil finde sted i overensstemmelse 
med nye nær-nul-energi-hus regler.

Business casen for den eksisterende DH-operatør bliver mindre
rentabel, da mindre varme kan sælges til nogle store kunder.

Risiko for højere returtemperaturer og øgede varmetab, da nettet
stadig skal køres som et højtemperaturgitter.

Renovering kan betyde, at der vil ske en tilpasning af tekniske 
installationer i bygningerne.

Hvis bygninger inden for et DH-område med mange kunder 
renoveres en ad gangen, kan brugen af returrør til varme 
udvalgte energieffektive bygninger tilbyde et langsomt skift til 
LTDH

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 5
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Figur 30: Scenario 5 - Stort eksisterende net i bygninger. Original 
LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Finansieringsstrukturer - scenarie 5

Hvis bygningsmassen renoveres til næsten 
nulenergiregler, vil varmesalget styrtdykke, hvilket gør 
det til en ugunstig overgang for varmeleverandøren. 
Derfor skal der samarbejdes mellem bygningsejerne 
og varmeleverandøren for at sikre et fælles grundlag. 

En overgang til et lavtemperaturnet/-forbindelse eller
endda et koldt net kan være nødvendig, for at projektet
kan være økonomisk gennemførligt for 
varmeleverandøren, hvis der er behov for et net. ESCO-
modeller kan undersøges her med hensyn til ejerskab. 

Crowdfunding er en mulighed, men det giver måske 
ikke mening, afhængigt af, hvem ejerne er, og hvor 
mange af dem der er.

EU-finansiering kunne være en mulighed i betragtning
af det ambitiøse mål om nulenergiresultatet.

Eksempel på BM og finansieringsstruktur for scenarie 5
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Figur 30: Scenario 5 - Stort eksisterende net i bygninger. Original 
LowTEMP projekt illustration af Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Bæredygtig Business Hub [1,5]



Anbefales at bruge Business Model Canvas for at finde nye 
værdiforslag til at nå de gamle kunder og til at skabe nye 
forretningsmodeller.

Brug helikoptermodellen til at undersøge mulighederne for 
varmeopbevaring, i jorden, i bygninger, osv. Kunne også 
bruges til at vurdere varme efterspørgsel fra forskellige 
kunder. Dette sammen med vejrudsigter, tekniske enheder og 
skærme kan bruges til at forudsige, hvornår varmetoppene er 
i systemet.

Anbefales at indføre en innovativ prismodel, hvor
forbrugerne belønnes for lave returtemperaturer, og hvor
høje returtemperaturer er en omkostningsfaktor. 

Eksempel på, hvordan du bruger BM-værktøjer til scenarie 5
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Figur 31: Forretningsmodelværktøjertil scenario 5. Originale 
LowTEMP-projektillustrationer af Peter Abrahamsson, AliasDesign , 
for Sustainable Business Hub [1,5]
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