
Værdisætning af sidegevinster til energispareprojekter

Energibesparelser er 
mere end energi



Nogle gange er det udsigten til en energibesparelse, 
der driver motivationen for at investere. Andre gange er 
energibesparelsen blot én af flere gevinster – og ofte 
er energibesparelsen i virkeligheden sekundær. For 
eksempel kan det være muligheden for at opnå større 
komfort eller et bedre arbejdsmiljø, som udløser beslut- 
ningen om at etablere et nyt og mere energieffektivt 
ventilationsanlæg i en virksomhed.

Som energiansvarlig i virksomheden er det naturligt at 
have fokus på energibesparelsen og den deraf afledte 
tilbagebetalingstid. Ved at have øje for alle de andre 
effekter, som en investering i energieffektivisering fører 
med sig, opnås et bredere billede af investeringens 
fordele og evt. ulemper.

Tilsammen kan det være løftestang for at flytte flere 
energispareprojekter fra skrivebordsskuffen til at blive 
ført ud i livet.

Få overblik over de mulige sidegevinster
Eksempler på sidegevinster kan være:

• Lavere vedligeholdsomkostninger i form af interne 
arbejdstimer, materielle vedligeholdsomkostninger 
og eksternt udførte reparationer

• Større komfort
• Bedre arbejdsmiljø / sikkerhed
• Større fleksibilitet i produktionen
• Mindre materialebehov i produktionen
• … Og meget andet

Sidegevinsterne benævnes også ”non energy benefits”, 
eller blot NEB. Denne betegnelse vil blive benyttet i 
dette temahæfte. 

Brug sidegevinsterne som løftestang
for energieffektivisering
– de kan i sidste ende have større betydning

* ELFORSK-projektet “Energieffektivitet er mere end energi (1 og 2)”
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Vidste du …
• At værdien af sidegevinsterne til energi-
 spareprojekter ofte er flere* gange større 
 end selve energibesparelsen?
• At du også kan ”opdage” energibesparelser 

som sidegevinst til en lang række andre 
optimeringsprojekter?



Især i USA er der gennemført mange studier og under-
søgelser af, hvilke NEB’er virksomheder har opnået som 
følge af at investere i energieffektivisering.

I dansk regi er der indenfor ELFORSK-programmet* 
udviklet en database med mere end 100 eksempler, 
hvor energispareprojekter har medført NEB’er. I data- 
basen er der både data for, hvilke typer af NEB’er virk-
somhederne har opnået, og der er også sat værdi på 
NEB’erne.

Det danske ELFORSK-projekt om NEB’er samler op 
på 23 undersøgelser fra ind- og udland om emnet og 
kategoriserer på den baggrund NEB’erne i de organisa-
toriske områder og temaer, som ses i skemaet nederst 
på siden.

I NEB-databasen er energieffektiviserings-tiltagene delt 
ind efter, hvilken type virksomhed, der har gennemført 
tiltagene og hvilken type tiltag, der er tale om.

Formålet er at gøre det let for brugere af databasen at 
finde tiltag eller virksomheder, som er sammenlignelige 
med ens eget eksempel.

Nogle NEB’er er lette at sætte værdi på – andre er svære. 
På side 6 og 7 gennemgås metoder til at værdisætte 
NEB’er, herunder også den metode, som ligger til grund 
for værdisætningen af eksemplerne i NEB-databasen.

Få glæde af andres erfaringer
– der kan være inspiration at hente til 
jeres egne projekter

Effektivitet og kvalitet Salg Arbejdsmiljø og sikkerhed Eksternt miljø og ressourcer

• Fleksibilitet i produktionen
• Materialeforbrug
• Nødvendig arbejdskraft
• Pladsbehov
• Produktivitet
• Produktkvalitet
• Uplanlagt nedetid
• Øget produktionskapacitet
• Øvrige

• Bedre energimærke på bygningen
• Bæredygtighed
• Bygningens ydre
• Kundetilfredshed/loyalitet
• Opmærksomhed
• Unique selling point
• Øvrige

• Dampe/fugt/skimmelsvamp
• Luft/støv
• Lyd/støj
• Lys
• Medarbejdergennemstrømning
• Rumtemperatur
• Sikkerhed
• Stress
• Træk
• Tunge løft
• Øvrige

• Affald
• Andre drivhusgasser
• Andre emissioner
• CO2-emissioner
• Selvforsyningsgrad
• Øvrige

* ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram. 
Programmet støtter udvikling af innovative energieffektive grønne løsninger.
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Vidste du …
• At du kan få adgang til andres erfaringer med 

NEB via databasen neb.teknologisk.dk?
• At du selv kan bidrage med eksempler til 
 databasen, så erfaringsgrundlaget vokser 

sig større?



CASE · Skift til LED-lys i en tøjbutik 
betyder meget mere end bare 
en lavere elregning

Udsigten til at spare penge på 
elregningen er måske nok hoved-

årsagen til at mange butikker skifter 
deres halogenbelysning ud til LED-be-

lysning. Men der er mange andre fordele, 
som bør tages med i regnestykket.

Hvad kan butikker opnå udover energibesparelser 
ved at skifte fra halogenlys til LED?

1. LED-lys har længere levetid end halogenlys. Det 
betyder, at omkostningerne til udskiftning af lyskil-
derne bliver mindre målt over tid. Og det er ikke kun 
selve udgiften til lyskilden, for der spares også tid og 
”bøvl” i forbindelse med de færre skift.

2. LED-lys afgiver mindre varme end halogenlys. 
Dermed opnås en direkte besparelse på energi til 
aircondition om sommeren. Til gengæld er varme-
bidraget fra lamperne mindre om vinteren. Men el 
er en dyr varmekilde, så også her er det en fordel at 
lyskilderne afgiver mindre varme.

3. LED får ikke tøjet til at falme i samme omfang som 
nogle typer halogenlys. Dermed vil der på sigt være 
et mindre spild i form af tøj, som bliver usalgbart el-
ler må sættes ned i pris på grund af, at det er falmet.

4. Der er mindre risiko for brand i LED-belysningsan-
læg end i halogenbelysningsanlæg, igen på grund 
af den mindre afgivelse af varme.

5. I butikker uden aircondition vil den mindre varme-
afgivelse opleves som en bedre komfort i butikken 
– både for kunden, som måske vil blive og handle i 
længere tid … og for dem der er med og bliver utål-
modige af at sidde og vente i varmen.

6. LED kan bidrage til et grønnere image for butikken.

Nogle af disse NEB’er kan værdisættes direkte, fx de 
mindre omkostninger til udskiftning af lyskilder og til 
aircondition. Andre NEB’er fra eksemplet er sværere at 
sætte værdi på, da de har mere kvalitativ karakter.

Sådan er det ofte. Du kan læse mere om værdisætning 
af begge typer NEB på side 6 og 7.
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Husk …
• At brugerne af et energispareprojekt (i dette 

tilfælde butikspersonale) ligger inde med 
værdifuld viden om oplevede fordele og 
ulemper 

• At andres erfaringer med energispareprojek-
ter, som ligner det, du har på tegnebrættet, 
kan give dig nyttig viden om, hvad du kan 
forvente af sidegevinster, som bør indregnes



CASE · Isolering af tekniske installationer
medførte en vifte af forbedringer

I fødevareindustrien anvendes der store mængder 
varmt vand til rengøring for at undgå bakterievækst og 
sikre god hygiejne i fødevareproduktionen.

Derfor er der ofte store energibesparelser at hente ved 
at sørge for, at isoleringen af de tekniske installationer 
til produktion af damp og varmt vand er tilstrækkelig tyk 
og i vedligeholdsmæssig god stand.

En større dansk fødevarevirksomhed foretog en gen-
nemgang af isoleringen på varmtvands- og dampinstal-
lationerne i kedelrummet. Nogle steder viste det sig, at 
isoleringen var i dårlig stand eller mangelfuld. Derfor 
blev det besluttet at investere i bedre isolering for at 
spare naturgas.

Da opgraderingen af den tekniske isolering var tilende-
bragt, viste det sig hurtigt, at temperaturen i kedelrum-
met faldt betragteligt som følge af, at der ikke længere 
blev afgivet store mængder varme til lokalet.

Det gav anledning til eftertanke, idet der som følge af 
den tekniske isolering var opnået meget mere end bare 
energibesparelser:

• Som følge af varmen i kedelrummet havde det 
ofte været nødvendigt at åbne døren ud til det fri 
for at kunne udholde at arbejde i lokalet. En åben 
dør betød også adgang for skadedyr som fx rotter, 
hvilket er kritisk i fødevarevirksomheder. Med lavere 
rumtemperatur var det ikke længere nødvendigt at 
have åbentstående dør.

• Den lavere temperatur i lokalet medførte bedre 
arbejdsmiljø, da det tidligere var svært at holde til at 
arbejde i lokalet. 

• Eltavlerne er placeret i kedelrummet. Den lavere 
rumtemperatur medfører mindre slid på tavlerne og 
dermed lavere vedligeholdsudgifter.

Vedligeholdschefen vurderede værdien af de opnåede 
forbedringer ud fra metoden ”Værdisætning af NEB’er 
ved vurdering”, som du kan læse mere om på næste 
side. Resultatet af vurderingen ses i skemaet.

Resultatet kan tolkes således, at NEB’erne tilsammen 
udgjorde større værdi og betydning for virksomheden 
end selve energibesparelsen (indeks 100), som var 
udgangspunktet for at sætte tiltaget i gang.

Selv om metoden ikke er nøjagtig i forhold til kroner og 
ører for NEB’erne, så giver den et værdifuldt indspark 
til beslutningsprocessen, hvis NEB’erne inddrages 
allerede her.

Tiltag NEB
Værdi tillagt denne NEB
(hvor energibesparelsen er indeks 100)

Teknisk isolering af 
rør og dampinstallationer

Mindre risiko for skadedyr, fordi dør til kedelrum kan holdes lukket 100

Bedre arbejdsmiljø på grund af lavere rumtemperatur 100

Mindre vedligehold på eltavler 50
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Hvilken metode du har mest nytte af at anvende til 
værdisætning af NEB’er afhænger af hvilken type ener-
gisparetiltag og om de forventede NEB’er er af kvan-
titativ eller kvalitativ karakter. 
Overordnet set er der to veje at gå:

Beregning 
Hvis du vil sætte præcise tal på NEB’erne må du i gang 
med at indhente tal og information om, hvad du kan 
opnå indenfor fx produktivitet, vareflow, arbejdstid mv. 
Det kan være en tidskrævende proces – afhængigt af 
projektets natur.

Vurdering
Denne metode er baseret på dialog med energitiltagets 
”interessenter” i virksomheden. Spørg ind til interessen-
ternes vurdering af, hvad den økonomiske værdi vil være 
af et bedre arbejdsmiljø, et reduceret vedligeholdsbehov 
mv. Denne metode er mere subjektiv, men kan langt
henad vejen være ligeså værdifuld som en værdisæt-
ning baseret på beregning.

Værdisætning af NEB’er ved vurdering
I ELFORSK-projektet blev udviklet en metode, som egner 
sig godt til de NEB’er, som er vanskelige / umulige at 
værdisætte ved beregning. Metoden går ud på, at energi- 
besparelsen anvendes som målestok for de NEB’er, 
som forventes at komme. Energibesparelsen udgør et 
indeks +100, og værdien af NEB’erne vurderes med 
udgangspunkt heri. 
Eksempler:

• Hvis øget produktivitet vurderes at være dobbelt så 
værdifuldt et resultat set i forhold til energibesparel-
sen, så tildeles produktivitet værdien +200

• Hvis større komfort vurderes at have ¼ så stor betyd-
ning / værdi som den opnåede energibesparelse, så 
tildeles komfort en værdi på +25

• Hvis der forventes øgede udgifter på grund af forrin- 
gelser i arbejdsmiljø / ergonomi på grund af tiltaget, 
og det vurderes at vægte med 1/3 i forhold til energi- 
besparelsen, så tildeles arbejdsmiljø en værdi på -33

Med denne metode opnås et helhedsorienteret billede 
af, hvilke argumenter der vægter – og hvor meget – i 
beslutningen om at gennemføre energisparetiltaget. 

I rapporteringen fra ELFORSK-projektet ligger en guide-
line til anvendelse af denne metode. Den er tilgængelig 
via projektdatabasen på www.elforsk.dk

Sådan sætter du værdi på NEB’erne
– og opnår overblik over fordele og ulemper

EKSEMPEL · 
NEB’er værdisat ved beregning
En virksomhed har et køletårn installeret. 
Der opstår belægninger på varmeveksleren, 
og det fører til en dårlig virkningsgrad.

Der investeres i et Ozon-anlæg, som forbedrer 
vandkvaliteten og dermed også effektiviteten 
på varmeveksleren. Energiomkostningerne 
reduceres med 72.000 DKK. Derudover sparer 
virksomheden udgifter til kemikalier, korrosi-
ons-inhibitorer, vedligehold og reduceret nede-
tid, i alt 540.000 DKK.

I dette tilfælde overstiger værdien af NEB’erne 
langt værdien af energibesparelsen.

Simpel tilbagebetalingstid 
uden indregning af NEB’er:    4 år

Simpel tilbagebetalingstid 
med indregning af NEB’er:    <1 år
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Har du skitsen til et energisparetiltag, og vil du gerne 
have værdien af NEB’erne med i beslutningsgrundlaget? 
Her er en række anbefalinger til, hvordan du kan gå frem:

1. Skab overblik over de energisparetiltag, som I har på 
tegnebrættet, fx via jeres energiledelsessystem eller 
hvis I har fået hjælp af en rådgiver til at lave en kort-
lægning. Tag også gerne projekter med på listen, 
som I har planlagt at gennemføre med noget andet 
for øje end energibesparelser – og vurdér om energi- 
besparelser kan være sideeffekt i disse projekter.

2. Skab en bruttoliste over mulige NEB’er for hvert 
tiltag på listen. Involver gerne ressourcepersoner i 
virksomheden, som kan have input til, hvilke NEB’er 
der kan være aktuelle. Brug skemaet på side 3 som 
grundlag for jeres brainstorm.

3. Hent inspiration i NEB-databasen neb.teknologisk.dk 
og se hvilke NEB’er andre har opnået for tilsvarende 
tiltag, og se hvilke værdier de har tillagt NEB’erne.

4. Forsøg så vidt muligt at skaffe data for, hvor stor værdi 
NEB’erne kan bidrage med i DKK ved bl.a. at søge 
information hos leverandører. Men vær opmærksom 
på, at det kan være en tidsrøver, og at et ”slag på 
tasken” i mange tilfælde kan være tilstrækkeligt.

5. Brug guidelinen fra ELFORSK-projektet til at vurdere 
værdien / betydningen af NEB’er som ikke direkte 
lader sig beregne.

6. Tag højde for NEB’erne i dine beregninger af simpel 
tilbagebetalingstid og andre økonomiske nøgletal, 
når du opstiller dine investeringsforslag, så forslaget 
afspejler den samlede værdi af energibesparelser 
og NEB’er.

En praktisk guide til at komme godt i gang
– og gode råd til anvendelse af metoden

Overblik over energisparetiltag som er 
på tegnebrættet i virksomheden

Vil tiltaget betyde 
ændringer indenfor 
NEB-kategorierne*

* Vil tiltaget betyde ændringer (forbedringer eller forværringer) indenfor NEB-kategorierne fra skemaet på side 3

Hvor stor værdi / betydning har NEB’erne for 
tiltagets samlede værdi? (beregnet / vurderet)

1. Proces 1

Osv.

2. Trykluft-
 system

Tiltag 1 a. Bedre tempe-
raturstyring i proces 1 

Tiltag 2 a. Tætning
af trykluftsystem

Nedetid på udstyr

Ergonomi

Trækgener

Produktivitet

Osv.

Tiltag 3 a. 
Reducere driftstid

Tiltag 3 b. Redu-
cere luftskifte

Tiltag 2 b. 
Sænkning af tryk

3. Ventilations-
 anlæg

Værdi af
øgede
trækgener

Værdi af energi-
besparelse
Tiltag 1 a

Værdi af energi-
besparelse
Tiltag 3 b

Værdi af energi-
besparelse
Tiltag 3 c

0

Værdi af redu-
ceret nedetid
på udstyr

Værdi af 
lavere vedlige-
holdsomkostn.

Husk …
• At selve italesættelsen af NEB’erne bidrager 

til et bedre helhedsbillede af fordele og 
 ulemper ved dit energisparetiltag
• Også at beregne andre økonomi-nøgletal 

end simpel tilbagebetalingstid. Du kan læse 
mere om beregning af nutidsværdi (NPV), 
afkast (IRR) og return on investment (ROI) 

 i temahæftet ” Vurder økonomien ved 
 investering i energieffektivisering”
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Få mere at vide
– på SparEnergi.dk/erhverv

På SparEnergi.dk/erhverv finder I bl.a.:

• Tjeklister til energieffektivisering
• Kravspecifikationer til udstyr
• Analyser af potentialet for effektivisering af dansk erhvervsliv
• Øvrige temahæfter i denne serie

Serien af temahæfter omfatter bl.a.:
• Energieffektivisering af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg
• Vurder økonomien ved investeringer i energieffektivisering
• Energieffektivisering af ventilations- og udsugningsanlæg
• Sæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletal
• Energieffektivisering af køle-, trykluft- og vakuumanlæg
• Energieffektivisering af ovne og smelteprocesser
• Energiledelse og medarbejderinddragelse
• LEAN og produktivitet

CASE · Eurofins Miljø Luft A/S havde flere 
projekter at vælge imellem

CASE · RPC Superfos optimerede på 
vakuumløftere

RPC Superfos i Randers producerer en lang række 
emballageløsninger primært til industrien. Som et led 
i produktionen er der installeret 22 vakuumløfteanlæg, 
der flytter færdigvarer i kasser fra produktionslinjen til 
paller, så de kan sendes videre til kunden eller lageret.

Virksomheden blev opmærksom på, at anlægget var 
tændt døgnet rundt i 365 dage om året. Derfor beslutte-
de de at analysere mulighederne for at optimere driften.

RPC Superfos valgte en løsning, som omfattede instal-
lation af frekvensomformere på elmotorerne samt en 
ophængningskrog og en trykknap for medarbejderne.
 
Projektet har omfattet træning af 110 operatører, som 
hver har modtaget 1 times instruktion.

Ændringerne på anlægget har medført udfordringer ift. 
APV og ergonomi. Dermed forventes omkostninger til at 
udbedre dette. 

Der opnås en årlig økonomisk besparelse på grund af 
lavere energiforbrug på 264.000 kr.

Der er investeret 368.000 kr.

Der antages en levetid på tiltaget på 5 år, inden der 
kommer større udgifter til udskiftning af komponenter 
eller lignende. 

Der regnes med en intern rente på 8%. 

Derudover antages udgifter efter 2 år til justering ift. 
ergonomi på 20.000 kr. samt udgifter til oplæring af nye 
operatører på 5.000 kr. årligt efter de første 3 år.

Forskellige nøgletal til belysning
af investeringen (se mere på side
6-7) ser da således ud:

Simpel tilbagebetalingstid = 1,4 år
Nutidsværdi, NPV = 657.881 kr.
ROI = 72 %
Afkast, IRR = 64 %

Der er forskellige udgifter i tiltagets levetid, og det bliver 
der taget højde for ved beregning af nutidsværdien 
NPV, og afkastet IRR. Den simple tilbagebetalingstid og 
ROI tager ikke højde for dette, og heller ikke for penge-
nes faldende værdi over tid.  

Eurofins Miljø Luft A/S i Galten udfører emissions-
målinger på luft. I forbindelse med en planlagt ombyg- 
ning og renovering besluttede virksomheden at få kort-
lagt mulighederne for at spare energi til opvarmning af 
bygningen og til drift af udstyr.

Der blev fundet flere muligheder, som vist i skemaet 
nederst på siden. Virksomheden skulle nu beslutte, 
hvilke forslag de ville gennemføre.

To af tiltagene har omtrent samme tilbagebetalingstid. 
Det er:

2. Opvarmning af værksted og kontor med 
 varmepumpe

4. Automatisk dørlukning

Hvilken af de to investeringer er bedst – set ud fra et 
økonomisk synspunkt?
Den forventede levetid på tiltagene antages at være hhv. 
15 år på begge tiltag. I denne sammenhæng er den for-
ventede levetid et udtryk for, hvor lang tid der forventes 
at gå, inden der kommer større udgifter til udskiftning af 
komponenter eller tilsvarende.

Der regnes med en intern rente på 8% i eksemplet. 
I stedet for at sammenligne tiltagene på baggrund af 
tilbagebetalingstid, sammenlignes nutidsværdien (NPV) 
af investeringerne. Du kan se mere om metoden til 
beregning af NPV på side 6.

Ud fra en sammenligning af NPV er tiltag 2 således en 
bedre investering end tiltag 4, fordi NPV er højere.

* I den simple tilbagebetalingstid er der taget højde for eventuelt energisparetilskud. I investeringsoverslag 5 er der ikke medregnet udgifter til arbejdstimer, 
idet den indledende beregning ikke gav anledning til at indhente tilbud.
** Se metode på side 6

Tiltag Årlig besparelse, kr. Investering, kr.
Simpel tilbage-
betalingstid *, år 

NPV, kr. **

1. Opvarmning af værksted og kontor med 
kondenserende naturgaskedel 

23.000 149.000 6 5.300

2 Opvarmning af værksted og kontor med 
varmepumpe

29.700 165.200 5 89.000

3 LED lys på værkstedet 3.000 7.900 2 4000

4 Automatisk dørlukning 4.800 27.000 5 14.000

5 Efterisolering / sænkning af loft 2.600 29.000 >10 - 3.000

6 Frekvensreguleret trykluftkompressor 1.500 50.000 >20 - 40.000

7 Sløjfning af port 700 15.000 >20 - 8.000

8 Efterisolering af ydervægge 3.300 105.000 >30 - 73.000
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Energieffektivisering er for alvor kommet på dagsorde- 
nen i dansk erhvervsliv. Sund fornuft og ønsker om at 
bidrage til den grønne omstilling driver udviklingen, som 
også understøttes af politisk vedtagne energisparemål 
og incitamentsordninger. Men hvordan vurderes og 
prioriteres mulighederne for energieffektivisering i en 
verden, hvor investeringsønskerne ofte er flere og større 
end budgetterne giver plads til?

Dette temahæfte beskriver, hvordan I som virksomhed 
kan belyse de økonomiske aspekter ved investeringer 
i energieffektivisering, så I kan træffe beslutning om, 
hvilke investeringer der giver jer det bedste resultat på 
den lange bane.

Lær begreberne at kende
Det kan virke uoverskueligt at dykke ned i begreber og 
tre-punkts-forkortelser som NPV (Net Present Value), 

IRR (Internal Rate of Return), ROI (Return on Investment) 
og IOP (Index of Profitability. Men det er indsatsen værd 
at sætte sig lidt ind i begreberne, for de dækker over 
metoder, som kan hjælpe jer til at skabe et bedre grund- 
lag for at vurdere og prioritere jeres investeringer i energi- 
effektivisering.

Fordelen ved at bruge metoderne er også, at de typisk 
er almindeligt anvendte og kendte i virksomhedens 
økonomifunktion, og på den måde kan I skabe en større 
forståelse på tværs af organisationen om værdien af 
investeringer i energieffektivisering.

Træf beslutninger på et oplyst grundlag
Det kan være fristende at bruge den simple tilbagebeta-
lingstid som den primære parameter, når investeringer 
skal sammenlignes. Den simple tilbagebetalingstid 
er let at beregne, og det er let for alle at gennemskue, 
hvad tallet fortæller. Den simple tilbagebetalingstid er 
imidlertid kun et udtryk for, hvor lang tid der går, inden 
investeringen går i 0 og ikke hvor økonomisk fordelagtig 
investeringen er på den lange bane.

Derfor gennemgår vi i dette temahæfte, hvordan I anven- 
der andre økonomiske nøgletal til at danne beslutnings-
grundlag for jeres investeringer.

Nogle gange er det udsigten til en energibesparelse, 
der driver motivationen for at investere. Andre gange er 
energibesparelsen blot en af flere gevinster – og ofte er 
energibesparelsen i virkeligheden sekundær.

Som energiansvarlig i virksomheden er det naturligt at 
have fokus på energibesparelsen og den deraf afledte 
tilbagebetalingstid. Ved at have øje for alle de andre 
effekter, som en investering i energieffektivisering fører 
med sig, opnås et bredere billede af investeringens 
fordele og evt. ulemper, og tilsammen kan det være 
løftestang for at sætte gang i investeringerne og i sidste 
ende opnå energieffektivisering.

Sæt værdi på sidegevinsterne
Eksempler på sidegevinster kan være:

• Lavere vedligeholdsomkostninger i form af interne 
arbejdstimer, materielle vedligeholdsomkostninger 
og eksternt udførte reparationer

• Større komfort
• Bedre arbejdsmiljø / sikkerhed
• Større fleksibilitet i produktionen
• Mindre materialebehov i produktionen

Som ansvarlig for en investeringsansøgning er det vigtigt 
at være opmærksom på både at værdisætte positive og 
negative sidegevinster, så vurderingen bliver så objektiv 
som muligt. Nogle sidegevinster er desuden lettere at 
værdisætte end andre. Vær også opmærksom på de 
såkaldte levetidsomkostninger, idet energi-, vedligeholds- 
og andre omkostninger / besparelser kan ændre sig 
undervejs i investeringens levetid.

Du kan læse mere om metoder til at vurdere værdien 
af sidegevinsterne til energibesparelser i temahæftet 
”Energibesparelser er mere end energi”.

Hvilke beregningsmetoder findes der?
Metoderne til at give økonomisk overblik over investe-
ringer er mange. Temahæftet her gennemgår nogle af 
de mest almindeligt anvendte:

• Simpel tilbagebetalingstid
• “Return on Investment” (ROI)
• Nutidsværdi, “Net Present Value” (NPV)
• “Internal Rate of Return” (IRR)
• Levetidsomkostninger, “Life Cycle Costs”
 
Hvad koster kapital i din virksomhed?
Når vi anvender mere avancerede metoder end simpel 
tilbagebetalingstid til beregning af en investerings sam- 
lede økonomi, får vi brug for at vide, hvilken intern rente 
virksomheden anvender. Den interne rente er et udtryk 
for, hvad det koster at skaffe kapital i din virksomhed. 
Det kan være i form af lånerente eller interne omkost- 
ninger til at generere kapital. Det vil derfor være forskel-
ligt fra virksomhed til virksomhed, hvilken intern rente, 
der er den rigtige. Du finder typisk svaret i økonomi-
funktionen, som ved hvilken intern rente, I regner med 
hos jer.

Skab bedre beslutningsgrundlag
for jeres investeringer i energieffektivisering

Få det hele med i regnestykket
– der kan være andre faktorer end 
selve energibesparelsen
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Vidste du …
• At langt de fleste energispareprojekter ale-

ne vurderes på baggrund af investeringens 
størrelse, den årlige besparelse og den 
simple tilbagebetalingstid?

• At investering i energieffektivisering kan 
sammenlignes med andre former for 
investeringer, hvor afkastet blot er i form af 
besparelser frem for indtægter?

• At den simple tilbagebetalingstid udeluk-
kende giver et billede af, hvor lang tid der 
går, før cashflowet ved en investering bliver 
positivt?

CASE · AAK Denmark
En investering i intern varmegenvinding hos 
AAK Denmark havde en tilbagebetalingstid på 
3,2 år, og dermed i den øvre ende af det accep-
table i mange virksomheder.

Det beregnede afkast af investeringen var 
29%, hvilket vil blive anset for at være et godt 
afkast for de fleste virksomheder.

Vidste du …
• At værdien af sidegevinsterne til energispa-

reprojekter ofte er flere  gange større end 
selve energibesparelsen?

• At du også kan ”opdage” energibesparelser 
som sidegevinst til en lang række andre 
optimeringsprojekter?

Værktøjer til økonomisk vurdering og prioritering af energieffektiviseringstiltag

Vurder økonomien ved investeringer

i energieffektivisering

FÅ SVAR PÅ …
hvilke beregnings-

metoder der findes, og
hvordan du anvender dem

http://SparEnergi.dk/erhverv
http://SparEnergi.dk/erhverv

