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1. Introduktion
Problem, formål og definitioner af termer
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Problem og formål

Økonomiske problemer i forbindelse med LTDH-
projekter:

• stor startkapital

• manglende rentabilitet

Mulig løsning: finansiering

Forhindringer:

• Finansieringsbeløb til dækning af "finansieringshul"?

• Bevis for "finansieringshul" til myndigheder eller
investorer

Værktøj til bestemmelse af 
økonomisk effektivitet og beregning 
af finansieringshul i LTDH-projekter

Interessenter:

• LowTEMP's projektpartnere

• Kommunale aktører

• DH-leverandører

• Energiagenturer

• Planlæggere

• Ingeniører

• Finansieringsmyndigheder
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Økonomisk effektivitet

Simpelt sagt, når summen af alle fordele er 
højere end summen af alle omkostninger (over en 
bestemt periode)

Mange forskellige beregningsmetoder

Dynamiske beregninger foretrækkes, da de 
betragter penge som tidsværdi.

Diskonteringssats

Rentesats, der anvendes i dynamiske teknikker til 
beregning af nutidsværdien af fremtidige 
pengestrømme

Finansiering

Penge, der gives af en regering eller 
organisation til en begivenhed eller aktivitet (1)

Normalt gratis (2)

Ingen krav om at tilbagebetale (2)
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Definition af termer



Finansieringshul

En del af en investering, der ikke kan 
dækkes af indtægter inden for den 
sædvanlige afskrivningsperiode (3)

Grundlag for at ansøge om støtte (3)

“Forskellen mellem de positive og 
negative pengestrømme i 
investeringens løbetid, diskonteret til 
deres aktuelle værdi (typisk ved hjælp 
af kapitalomkostningerne)" (4)
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Definition af termer

[€]

finansieringskløft

0

Negative 
pengestrømme: 
investeringsom-
kostninger (I), 
drift og
vedligeholdelse
(O&M)

I

O&M

Positive pengestrømme: indtægter (R) gennem salg af varme og 
elektricitet i forskellige scenarier (1, 2 og 3)

R1

R2
R3

Overskud

Tærskel for alle 
negative 
pengestrømme

(6)

Figur 1: Princippet om finansieringsgab, positive og negative 
pengestrømme, egen grafik baseret på [3]
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2. Implementering
Output, værktøjets struktur, beregningsmetode, eksempel på anvendelse, 
nødvendige oplysninger og resultater
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Output

Analyse af den finansielle ramme og 
finansiering huller (pdf, for yderligere 
information om emnet)

Beregningsværktøj til bestemmelse af 
økonomisk effektivitet og beregning af 
finansieringshuller (excel-værktøj)

Manual om bestemmelse af økonomisk
effektivitet og finansieringshuller (pdf, i brug
med Excel-værktøj)
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Figur 2: Analyse af produktionen og værktøjer økonomisk effektivitet og finansieringsgab [5]



Værktøjets struktur

Excel-baseret værktøj

Flere regneark:

• Inputdata: Der er behov for oplysninger om
projektet i 4 inputsektioner

• Add. Calc.: yderligere beregninger, fungerer 
automatisk. Der kræves ingen input

• Results: erklæring om økonomisk effektivitet
og, hvis den er til stede, finansieringskløften.

• Background data: indeholder rullemenuer, 
referencer og tekstblokke. Input muligt.

• Version: informativ, der kræves ingen input.
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(7)

Fig. 3: Exceltools struktur [5] 



Metode: Nutidsværdi (NPV)

finansieringshul = NPV af hele investeringer over 20 år

Beregning:

• NPV = nutidsværdi [€]

• n = levetiden for investeringen af foranstaltningen [år]

• t = tidsindeksnummer, et bestemt investeringsår [w.d..]

• CFt = pengestrømme i år t eller med andre ord
forskellen mellem omkostninger og indkomster i år t [€]

• k = diskonteringssats [%]

Økonomisk effektivitet

Metode: Intern returnering (IRR)

“værdien af den diskonteringssats, som nutidsværdien 
er nul til" (8)

Beregning:

• n = levetiden for investeringen af foranstaltningen 
[år]

• t = tidsindeksnummer, et bestemt investeringsår
[w.d.]

• CFt = pengestrømme i år t eller med andre ord
forskellen mellem omkostninger og indtægter i år t 
[€]

• IRR = intern returneringsrate [%]

Finansieringshul
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Beregningsmetode



Forudsætninger

Hvilke oplysninger har brugerne brug for?

Genstand for vederlag og investeringsomkostninger

Omkostninger til drift og vedligeholdelse

Indtægter fra salg af varme og elektricitet

Teknologisk data

Finansieringsmuligheder (valgfrit)

(alle omkostninger og indtægter uden moms)
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Forudsætninger – genstand for overvejelse

Generelt: investeringer i enten:

• Netværksgitter

• Produktionsanlæg

• Eller begge dele

Regnskabsgrænser: herunder 
alt, hvad der er nødvendigt for 
at opfylde projektmålet

I betragtning af de størst mulige 
regnskabsgrænser (se figur)
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(10)Fig. 4: Størst mulig regnskabsgrænse [7] 



Investeringsomkostninger

Omkostninger, der er nødvendige for at opbygge
projektmålsætningen

Manual med detaljeret liste over mulige investeringsom
omkostningsparametre

Diskonteringssats

Manual giver anbefaling til valg af diskonteringssats i henhold til
EU-regler og anbefalinger

Omkostninger til drift og vedligeholdelse

Driftsomkostninger

• Brændstofomkostninger

• Generelle driftsomkostninger i % af forventede indtægter eller 
engangsbeløb i EUR/a

Omkostninger til vedligeholdelse

• X % af investeringen eller det faste beløb i EUR/a

• Forventet omkostningsstigning i %/a

Indtægter ved at sælge ...

• Varme: blandet pris for DH i EUR/MWh og forventet prisstigning
i x %

• Elektricitet i €/MWh (gælder kun for kraftvarmeproduktion)
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Forudsætninger – omkostninger og indtægter, diskonteringssats



Teknologisk data

Varmefordeling

• Timer med fuld udnyttelse i h/a

• Gennemsnitlige varmetab i DH-systemet i %

Varmekapacitet

• År for installation eller afinstallation af produktionsanlæg

• Ydeevne i kW eller mængden af genereret varme i MWh/a

Tildeling af distribueret varme til produktionsanlæg

• Termisk effektivitet i %, hvis der anvendes varmepumper, vil COP eller SPF

• Hvis kraftvarme anvendes: elektrisk effektivitet

• Hvis der anvendes mere end et produktionsanlæg: del i arbejdet

Finansieringsmuligheder (valgfrit)

Kun hvis brugeren allerede har kendt til det

Finansieringsbeløb i EUR

Det år, hvor der modtages støtte
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Forudsætninger – omkostninger, indtægter og teknologisk data



Eksempel på beregning: Gulbene pilotforanstaltning

Installation af lokalt varmesystem i 2019

Leverer varme til 3 kommunale bygninger, 
genereret af biomassekedel (199 kWth)

Distribution via et lille lokalt varmenet

Smart målesystem i alle bygninger, der er 
forsynet med varme fra et lille lokalt 
varmesystem
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Fig. 5: Bryggers LT lokalt varmesystem, Foto: Sandis Kalniņš [8] 



Regnskabsgrænser

Projektets formål: etablering af et lokalt varmesystem

Regnskabsgrænser, herunder:

• Biomassekedel

• Lille lokalt varmenet

Ikke overvejet: smart målesystem, fordi:

• Ikke nødvendigt for projektets formål (installation af 
et lokalt varmesystem)  Systemet ville køre uden 
smart måling system

• Komponent falder uden for regnskabsgrænserne
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Eksempel på beregning: Gulbene pilotforanstaltning

Live-demonstration af input via værktøjet

Fig. 6 Skærmoptagelsesværktøj, eget grafikobjekt [5]
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3. Konklusion
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Muligheder

Brugerne har mulighed for at beregne både
økonomisk effektivitet og finansieringshuller

Gennemsigtige beregningsmetoder efter 
teknologi- og videnstilstand, f.eks. EU-regler

I betragtning af tidsværdien af penge

Egne justeringer er mulige

Begrænsninger

Hidtil...

• Ingen økonomisk overvejelse af 
energibesparelser som følge af investeringer 
i allerede eksisterende systemer

• Modydelsesperioden er fastsat til 20 år

Resultater indebærer ikke godkendelse af 
finansiering! Revision af finansiering 
myndighed er stadig nødvendigt!
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Konklusion
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