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1 INNLEDNING 

Denne rapporten konsentrerer seg om å beskrive fenomenet ”energisparekontrakter” 

(heretter kalt EPC), sammenfatte utbredelsen av disse og erfaringer fra boligsektoren som 

kan være relevante i Norge og som kan utgjøre underlaget for en drøfting av norske 

myndigheters rolle i en mulig EPC-framtid.  

Store deler av rapporten bygger på engelskspråklige rapporter og referanser. Siden disse er 

presentert i forkortede sammendrag og oversatt til norske termer, tas det forbehold om full 

autentitet.  

Vi vil takke Jørgen Molvig i AF-gruppen og siv. ing. Kjell Gurigard for nyttige innspill til denne 

rapporten 

Formålet med rapporten er å bidra til økt energieffektivisering ved rehabilitering av boliger i 

Norge, slik at denne bygningsmassen oppgraderes til en energistandard som imøtekommer 

samfunnsmessige mål om reduksjon av klimagassutslipp og bedret privatøkonomi. 

Rapporten har hovedsakelig konsentrert seg om boligrelaterte EPC-erfaringer og har derfor 

ikke fordypet seg i norske, kommunale EPC-kontrakter. Pr. desember 2011 er en håndfull 

kontrakter inngått og noen prosjekter i forhandlingsfase.  

For tiden pågår det et komitéarbeid i Standard Norge, der erfaringene med ulike 

energisparekontrakter forsøkes sammenfattet til en egen standard for EPC-kontrakter. 

Husbanken er representert i denne komiteen for å bidra til at en slik standardkontrakt kan få 

anvendelse på boligsektoren. 

De første spirer til forskning på EPC-bruk i Norge er i gang. Et to-årig forskningsprosjekt 

“Energisparing – fra regulering til realisering” tenkes startet opp 1. januar 2012.    

 

1.1 Bakgrunn 

Norge er bundet av EUs politikk for energisparing, og et nytt energieffektiviserings-direktiv er 

på trappene. Dette legger vekt på tre forhold som kan bidra til å overkomme noen av 

barrierene for energisparing: regulering, finansieringsordninger og kommunikasjon. 

Samtidig pågår det et standardiseringsarbeid i Norge for finansieringsordninger i form av 

EPC-kontrakter, og det arbeides med å tilrettelegge for bedre kommunikasjon med 

energibrukere gjennom fullskala implementering av AMS (automatic metering systems).   

Energieffektivisering fremheves som lønnsomt, bidrar til redusert behov for nettutbygging og 

produksjonskapasitet, og bidrar til nødvendige utslippsreduksjoner.  

Hvordan utløses et omfattende engasjement for en lønnsom energieffektivisering? 

Siden den eksisterende boligmassen kun økes med ca. 4 % årlig, er det ved oppgradering 

det store potensialet for energireduksjon finnes. 
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Mens nyproduksjon av boliger hovedsakelig involverer profesjonelle bestillere, leverandører 

og andre aktører, som forholder seg til gjeldene forskrifter med energiambisiøse mål, er 

situasjonen annerledes ved rehabilitering av den eksisterende boligmassen. 

Det spesielle ved eierkonstellasjonene i vårt land, er den store andel privateide boliger. 

Hovedtyngden eies av privatpersoner med separate boenheter, mens resten i hovedsak eies 

som andelseiere i borettslag eller som seksjonseiere i boligsameier. 

 

1.2 Utfordringene 

Mens kompetanse og innsikt i energieffektivisering er økende blant aktørene på 

nybyggsiden, besitter bestillerne av rehabiliteringsoppdrag i liten grad tilsvarende. 

En nylig utført undersøkelse blant NBBL-tilknyttede borettslag, viser at kun 14 % tenker 

energieffektivisering under forberedelse til rehabilitering. Som kjent består de fleste styrer i 

borettslag og sameier av valgte medlemmer, som ikke uten videre har innsikt i oppgradering 

av bygg eller energieffektivisering. 

I tillegg til at huseiere, gårdeiere, borettslag og sameier mangler innsikt og kunnskap om 

energieffektivisering, antas frykten for økte låneopptak, med påfølgende økte boutgifter, å 

utgjøre en vesentlig barriere for et engasjement utover en rehabilitering ”på billigste måte”.  

I praksis tyder mye på at omfattende rehabiliteringsarbeider, som vil kreve en oppgradering 

av prosjektet til gjeldende byggeforskrift, stykkes opp i mindre tiltak som hver for seg ikke 

underlegges et slikt krav, - og som i realiteten bare viderefører en utdatert energistandard. 

Eksempler på dette er utskifting av vinduer, der gamle vinduer byttes ut med nyproduserte 

vinduer som ikke tilfredsstiller dagens energikrav ved bruk i nybygg.  

 

1.3 Motivasjon og finansieringsfrykt 

Denne rapporten søker å peke på hvordan finansieringsmodellen EPC kan bidra til å dempe 

finansieringsfrykten og stimulere til økt engasjement for energieffektivisering ved 

rehabilitering av boliger. 

I tillegg til arbeidet med økt motivasjon for lavere energibruk, vil en tydeliggjøring av 

finansielle fordeler og gode finansieringsmodeller kunne bidra til en raskere oppgradering av 

energikvalitetene i den eksisterende boligmassen. 
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2 SAMMENDRAG 

Gjennomføring av energitiltak gjennom EPC-modell.  

EPC er en gjennomføringsmodell som i økende grad nyttes av kommuner og andre større 

eiendomsforvaltere, både her i landet og i EU. I korte trekk går modellen ut på å inngå 

kontrakt med en energientreprenør som gir en garantert investeringssum og garantert 

besparelse i hele kontraktsperioden. Lengden på garantiperioden/kontraktsperioden lages så 

lang at investeringene er nedbetalt ved hjelp av redusert energibruk.  

 

 
 

Prinsippskisse og eksempel på bygningsmasse med førforbruk, sparegaranti og besparelse 

for kunden 

 
EPC-modellen 

EPC står for ”Energy Performance Contracting” og tar utgangspunkt i en kontrakt mellom 

”byggeier” og ”energihjelper”. ”Energihjelperen” er et foretak med innsikt i 

energieffektivisering, finansiering, utførelse av entrepriser og involvering i aktuelle 

energitjenester. 

”Energihjelperen” analyserer bygningsmassens potensial for redusert energibruk (for 

eksempel 15-30 %), beskriver nødvendige tiltak og tilbyr seg å oppnå en garantert 

energireduksjon i løpet av kontraktsperioden (f.eks. 10 år). 

I kontraktsperioden forplikter ”byggeieren” seg til å videreføre energiutgifter tilsvarende 

energibruken forut for energieffektiviseringen. 

Den kunstige ”overpris” på energibruken i kontraktsperioden finansierer all innsats fra 

”energihjelperen” med involverte entreprenører og energitjenester. 
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Ved kontraktens utløp overlater ”energihjelperen” de energieffektiviserte bygningene til 

”byggeieren” med den garantert reduserte energibruken (f.eks. 40 %), og ”byggeieren” 

forholder seg deretter til en driftsreduksjon tilsvarende den reduserte energibruken. 

 

Resultat: 

”Byggeieren” har hatt en videreføring av de ”alminnelige” driftsutgifter i kontraktsperioden (f. 

eks 10 år), og deretter en betydelig kostnadsreduksjon til videre drift. 

 

 

Utviklingstrekk i Norge 
Standardisering 

Med bakgrunn i erfaringene fra ulike, norske, kommunale EPC-kontrakter, slik disse 

evalueres gjennom programmet “Grønne energikommuner” som styres av KS (kommunenes 

sentralforbund), har det oppstått et behov for standardisering av slike kontrakter. 

For tiden pågår det derfor et komitéarbeid i Standard Norge, der erfaringene med ulike 

energisparekontrakter forsøkes sammenfattet til standardiserte EPC-kontrakter. 

Husbanken er representert i denne komiteen for å bidra til at en slik standardkontrakt kan få 

anvendelse på boligsektoren, dersom det skulle bli behov for slike. 

Forskning 

De første spirer til forskning på EPC-bruk i Norge er i gang. Et program igangsatt 1. januar 

2012 gjennom en tverrfaglig gruppe forskere (økonomer, ingeniører, antropologer og 

statsvitere) ved CICERO (Senter for klimaforskning), SUM (Senter for utvikling og miljø, 

Universitetet i Oslo), FNI (Fridtjof Nansens Institutt) og en rekke samarbeidspartnere.  

Gruppen står bak prosjektforslaget: “Energisparing – fra regulering til realisering” (ESPARR) 

og har formulert følgende problemstilling: 

Hvordan vil EUs energipolitikk påvirke utformingen av virkemidler for energisparing i Norge?  

Hvordan kan nye finansieringsordninger og kommunikasjonsstrategier stimulere til mindre 

bruk av energi? 
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Utviklingstrekk i Europa forøvrig 

EPC har vært benyttet i EU siden 1980-årene.  

Det er liten kjennskap til EPC-kontrakter, både på privat og offentlig sektor, i de fleste 

europeiske land, med Tyskland som et hederlig unntak. 

På EU-nivå er ikke situasjonen annerledes: bare en håndfull politikere og funksjonærer i EU 

er oppmerksomme på EPC-modellen. 

Denne uvitenheten reflekterer seg i en svak markedsutvikling og i mangel på spesifikke 

strategier og myndighets-støttede ordninger med sikte på introduksjon av EPC i markedet. 

EPC-modellen oppfattes forskjellig fra ett land til et annet. Definisjoner og kontraktstyper kan 

ha store variasjoner, selv innen ett og samme land. 

Mens nasjonale tilnærminger til utformingen av EPC-kontrakter kan være berettiget mht. til 

lokale forhold, vil manglende harmonisering og fravær av felles definisjoner, hindre 

utviklingen av standarder og forbilder, og skape usikkerhet og forvirring i markedet. 

EUs energitjenestedirektiv (2006) forsøker å sikre klarhet og rettleiing i utviklingen av et bredt 

og transparent marked for energitjenester. 

De fleste forslagene er ikke-juridisk bindende, og medlemslandenes valg av virkemidler 

varierer derfor stort. Dette gir store variasjoner i forståelsen og utformingen av EPC-

kontrakter. 

I mange europeiske land har ikke offentlige myndigheter anledning til å forskuttere 

finansiering av garanterte energibesparelser. Nasjonale myndigheter opererer ofte med 

stramme utlåns- og budsjettrammer overfor underliggende etater, som ikke gir 

administrasjonene i disse muligheter til å forskuttere lønnsomme EPC-kontrakter. 

Europeiske myndigheter, nesten uten unntak, sitter med store budsjettunderskudd. 

Konfrontert med stadige krav om budsjettkutt, må de forholde seg til stigende energipriser og 

varierende priser på fossilt drivstoff. 

Mange av de samme myndigheter er ikke kjent med at EPC-kontrakter kan spare penger, 

fremme energisikkerheten og bidra til en ny og bedre budsjettsituasjon i fremtiden. 

I kommersielle sammenhenger vil utbedring av eiendom øke verdien og øke 

eiendomsskatten for eieren. På grunn av eierstrukturen vil reduserte energiutgifter komme 

leietakeren, og ikke byggeieren, til gode. 

Dette vil redusere byggeierens motivasjon for energieffektivisering av bygget. 

I desember 2008, innførte EUs 27 medlemsland et ambisiøst sett lover for å bidra til en 

senkning av CO2-utslippene med 20 % innen 2020.  

Kvotehandel, 20 % økt fornybar energi og 20 % økt energieffekt står sentralt i disse CO2-

reduksjonsplanene. 
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I juli 2010 ble det innført strengere byggeforskrifter, med mål om å nå ”nesten”-

nullutslippsbygg innen 2020.  

Strengere tiltak forventes innført av EU-kommisjonen i 2011 i pakt med en ny ”EU 2020”-

strategi for en økonomisk revitalisering, som vil vektlegge energieffektivitet og 

klimagassreduksjon bygg og i andre energiavhengige sektorer. 

Disse endringene i klimalovgivingen er utrykk for EUs politiske ønske om økt energisikkerhet, 

om å skape tusenvis av ”grønne jobber” og å sikre EUs posisjon som ledende i global 

transformasjon mot mindre bruk av fossil energi i industrien. 

 

2.1 Oppfølging av denne rapporten  

Det bør utredes hva som eventuelt kan oppnås gjennom en tilpassing av EPC-modellen til 

boligoppgradering på bred basis.  

Hvordan kan EPC - modeller i så fall utformes og hvilke energieffektiviserings-gevinster kan 

forventes ved innføring av en slik modell. 

Herunder hvilke kontraktsparter og samhandlingsaktører som kan være aktuelle. 

Det må utredes hvilken rolle offentlige aktører (Husbanken, Enova, kommuner oa.) kan spille 

i en slik sammenheng, og i hvilken grad energileverandører bør ha en rolle. 

Den eksisterende boligmasse omfatter ulike eierstrukturer og bygningsformer, noe som kan 

stille ulike krav til EPC-modeller. 

Byggeierne 

Ved vurdering av energikostnadene vil det være av betydning om disse bæres av den 

enkelte forbruker eller om disse (eller deler av disse) bæres over felleskostnader (borettslag, 

sameier og andre) eller av gårdeier. Dette er av betydning for identifiseringen/etableringen av 

den ene kontraktsparten. 

Energihjelperne 

Avhengig av strukturen på byggeiersiden kan ulike kontraktsparter på energihjelpersiden 

tenkes: konsulentforetak, entreprenører, energiforetak, boligprodusenter, boligbyggelag, 

kommuner o.a. Der byggeierne har en tilknytning til sakkyndige foretak (f.eks. gjennom 

forretningsføreravtaler) som boligbyggelag, ville det være naturlig å vurdere disses roller 

både som motivatører, kompetansehevere, energientreprenører og kontraktspartnere. 

Finansiering 

Idet EPC-modellen fritar byggeieren for utlegg i kontraktsperioden, oppstår behovet for 

finansiering av nødvendige energieffektiviseringstiltak. Disse vil i hovedsak fordele seg på 

tilstandsvurdering, rådgiving, analyser og energiberegninger, administrasjon, planlegging og 

selve oppgraderingsarbeidene. 

 



8 
 

Husbanken, Enova og enkelte kommuner har støtteordninger for tilstandsvurdering, 

utredning, rådgivning og kompetanseheving. I tillegg gir Husbanken lån og tilskudd til 

rehabilitering og oppgradering.  

Hvordan kan de ulike offentlige finansieringsordninger samhandle i forhold til en eventuell 

introduksjon av EPC ved rehabilitering av vår eksisterende boligmasse? 

 

3 HVA ER EPC? 

De følgende avsnitt bygger i stor grad på en tema-artikkel skrevet i august 2010 av Armin 

Mayer, Program Manager, Institute for Building Efficiency. 

Institute for Building Efficiency 
© 2010 Johnson Controls, Inc. 444 North Capitol St., NW Suite 729, Washington DC 20001 

Printed in USA 

www.johnsoncontrols.com/institutebe 

EPC er en forkortelse for Energy Performance Contracting og er en internasjonalt anerkjent 

modell for garantert, kostnadseffektiv og tallfestet reduksjon av reduserte driftsutgifter og 

reduserte miljøbelastninger fra bygg. 

Forpliktet av en EPC-kontrakt, vil et energitjenesteforetak, heretter kalt ESCO, (Energy 

Services Company = ESCO), med energiteknisk kompetanse, forestå en bygningsmessig 

oppgradering, som kan omfatte utskifting av varme- og kjøleanlegg, økt isolasjon, nytt 

belysningsopplegg, og automatisk styring av temperatur og energibruk i bygget. 

ESCO påtar seg det fulle ansvaret for hele prosjektet i hele prosjektperioden, fra innledende 

tilstandsanalyser, lokalisering og detaljering av tiltak, kostnadsanalyser, installering, styring, 

gjennomføring, effektmåling, kontroll og godkjenning. 

ESCO beregner og påtar seg risikoen for manglende måloppnåelse gjennom en langsiktig 

finansieringsgaranti som sikrer at prosjekterte og kontraktfestede energi-, vann- og 

driftsbesparelser er oppnådd ved prosjektslutt. 

F.eks. ESCO garanterer en energireduksjon over EPC-perioden på 20 % sett i forhold til 

energibruken ved oppstart. Utgangspunktet er basert på detaljerte målinger og beregninger 

av forbruk gjennom flere år, indeksjustert for antatte økninger i energiprisene og andre 

relevante faktorer (værforhold, brukerendringer med mer) i EPC-perioden,  

Regelmessig måling og kontroll av effektoppnåelse vil sikre at både byggeier og ESCO har 

oversikt over besparelsene. 

Dersom kontraktfestede innsparinger ikke er oppnådd, må ESCO betale differansen til 

byggeieren. 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/HTBJ/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0K898PN3/www.johnsoncontrols.com/institutebe
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3.1 Hvordan finansieres EPC? 

ESCOs risikovurdering og anslag over gjennomføringskostnader åpner for en rekke 

investeringsmodeller: 

1. Eierfinansiering - byggeieren betaler 

2. ESCO-finansiering - energitjenesteforetaket betaler 

3. Tredjepartsfinansiering –  

a. en bank yter lån  

b. eller et fond finansierer 

c. myndigheter yter hel eller delvis finansiering gjennom lån, tilskudd eller bidrar 

med bankgaranti  

 

3.2 Hvordan virker EPC i praksis? 

Eksempel 1: 
En byggeier signerer en 12-års EPC-kontrakt med et ESCO. 

En bank låner byggeieren de pengene ESCO trenger for å gjennomføre EPC-prosjektet. 

Dette lånet tilbakebetales med renter over 12-årsperioden i takt med de garanterte 

innsparingene. Når 12 år er gått, er lånet nedbetalt og byggeieren har en varig redusert 

besparelse gjennom reduserte energi- og driftutgifter.   

Eksempel 2: 

En byggeier (borettslag) signerer en 10-års EPC-kontrakt med et ESCO (boligbyggelag) mhp 

en garantert 40 % energireduksjon. 

Husbanken låner boligbyggelaget de pengene som trengs for å gjennomføre EPC-prosjektet. 

Dette lånet tilbakebetales av boligbyggelaget med renter over 12-årsperioden i takt med de 

garanterte innsparingene som bygger seg opp i borettslaget.  

I denne perioden betaler borettslaget ”flatt”(men indeksjustert) de energikostnadene som var 

registrert ved oppstart. Boligbyggelaget (som i dette tilfellet også er foretningsfører for 

borettslaget) bruker de akkumulerte besparingene til å nedbetale Husbanklånet.  

Når 10 år er gått, er lånet nedbetalt og borettslaget, som i perioden har betalt sine 

energiutgifter som om ”intet har skjedd”, får en plutselig 40 % reduksjon i disse, og en varig 

redusert besparelse gjennom reduserte energi- og driftsutgifter.   

 

3.3 Hvem benytter EPC? 

EPC er særlig egnet når det er behov for energieffektiviseringstiltak i bygg og når byggeier 

samtidig har begrensede investeringsmuligheter. 

De vanligste prosjektene i dag er offentlige bygg, sykehus, skoler og universiteter med gamle 

installasjoner og infrastruktur. 
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Kontrakter på 10 år er vanlige, men kjente eksempler opererer med kontraktsperioder fra 3 til 

20 år. 

Korte kontraktsperioder er vanligst i privat sektor og gjerne i industrien. 

 

3.4 Barrierer for ytelseskontrakter (EPC) i Europa 

EPC har vært benyttet i EU siden 1980-årene men dette markedet er svært lite utviklet sett i 

forhold til utviklingen i USA. 

Følgende barrierer må vektlegges før en utvidelse av det europeiske EPC-markedet kan 

forventes: 

Mangel på kjennskap til EPC 

I motsetning til i USA er det en svak kjennskap til ytelseskontrakter (EPC), både på privat og 

offentlig sektor, i de fleste europeiske land (Tyskland er et hederlig unntak). 

På EU-nivå er ikke situasjonen annerledes: bare en håndfull politikere og funksjonærer i EU 

er oppmerksomme på ytelseskontrakter (EPC). 

Mangel på strategier og støttefunksjoner 
Ikke overraskende reflekterer denne uvitenheten seg i en svak markedsutvikling og i mangel 
på spesifikke strategier og myndighets-støttede ordninger med sikte på å introdusere EPC i 
markedet. 

Mangel på kompetanse i privat og offentlig sektor 
Selv i tilfeller der kjennskapen til EPC er god, og der støttemekanismer finnes, viser det seg 
at bygningseiernes tekniske innsikt og kapasitet ofte ikke strekker til når man skal velge 
kontraktspartner (ESCO). 

Mangel på felles definisjoner og harmoniserte prosesser 

Ytelseskontrakter (EPC) oppfattes forskjellig fra ett land til et annet, og definisjoner og 

kontraktstyper kan ha store variasjoner, selv innen ett og samme land. 

Mens nasjonale tilnærminger til utformingen av EPC-kontrakter kan være berettiget mht til 

lokale forhold, vil manglende harmonisering og fravær av felles definisjoner, hindre 

utviklingen av standarder og forbilder, og skape usikkerhet og forvirring i markedet. 

EUs energitjenestedirektiv (2006) forsøker å sikre klarhet og rettleiing i utviklingen av et bredt 

og transparent marked for energitjenester. 

Riktignok er ikke de fleste forslagene juridisk bindende, og medlemslandenes valg av 

virkemidler varierer derfor stort. Dette gir store variasjoner i forståelsen og utformingen av 

energisparekontrakter (EPC). 
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3.5 Barrierer i offentlig forvaltning og budsjetteringsregler 

I mange europeiske land har ikke offentlige myndigheter anledning til å forskuttere 

finansiering av garanterte energibesparelser. Nasjonale myndigheter opererer ofte med 

stramme utlåns- og budsjettrammer overfor underliggende etater, som ikke gir 

administrasjonene i disse muligheter til å forskuttere lønnsomme ytelseskontrakter (EPC). 

I tillegg er ofte budsjettene utformet på basis av forrige periode budsjetthåndtering. 

Denne ”bruk det eller tap det” tilnærmingen underminerer incentivene til energisparing og å 

redusere fremtidige driftsutgifter gjennom EPC-kontrakter og andre tiltak. 

Finansvegring 
Europeiske myndigheter, nesten uten unntak, sitter med store budsjettunderskudd. 

Konfrontert med stadige krav om budsjettkutt, må de forholde seg til stigende energipriser og 

varierende priser på fossilt drivstoff. 

Mange av de samme myndigheter er ikke kjent med at EPC-kontrakter kan spare penger, 

fremme energisikkerheten og bidra til en ny og bedre budsjettsituasjon i fremtiden. 

I mellomtiden stresses kreditmarkedet av den pågående finanskrisen, og utlånsinstitusjonene 

er forbeholdne med å finansiere EPC-kontrakter, vel vitende om at disse garanterer 

innsparing. 

Mangel på kunnskap og innsikt fremmer denne type vegring. 

Markedsvegring 

I kommersielle sammenhenger vil utbedring av eiendom øke verdien og øke 

eiendomsskatten for eieren. Samtidig vil også reduserte energiutgifter komme leietakeren, og 

ikke byggeieren, til gode. 

Dette vil redusere byggeierens motivasjon for energieffektivisering av bygget. 

Beslutningstakere på privat sektor er under press for å realisere rask inntjening av 

investeringer, vanligvis med en tidsramme på to til tre år. De vil derfor prioritere ned 

langsiktige investeringer, som er vanlig ved EPC-kontrakter, og derved undergrave 

potensialet for reduserte driftsutgifter og redusert miljøbelastning i fremtiden. 

 

3.6 Framtidsutsikter for EPC i Europa 

Til tross for barrierene beskrevet foran, er det forhold som tyder på at EPC-kontrakter synes 

interessante i EU. 

Innføring av klimalovverk 
I desember 2008, innførte EUs 27 medlemsland et ambisiøst sett lover for å bidra til en 
senkning av CO2-utslippene med 20 % innen 2020.  

Kvotehandel, 20 % økt fornybar energi og 20 % økt energieffekt står sentralt i disse CO2-

reduksjonsplanene. 
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I juli 2010 ble det innført strengere byggeforskrifter gjennom revidert bygningsenergidirektiv, 

med mål om å nå ”nesten”-nullutslippsbygg innen 2020.  

Strengere tiltak forventes innført av EU-kommisjonen i pakt med en ny ”EU 2020”-strategi for 

en økonomisk revitalisering, som vil vektlegge energieffektivitet og klimagassreduksjon bygg 

og i andre energiavhengige sektorer. 

Disse endringene i klimalovgivingen er utrykk for EUs politiske ønske om økt energisikkerhet, 

om å skape tusenvis av ”grønne jobber” og å sikre EUs posisjon som ledende i global 

transformasjon mot mindre bruk av fossil energi i industrien. 

Mens finanskrise og budsjettinnstramminger vil kunne by på utfordringer, er EUs politiske 

vilje til å fokusere på klimautfordringene intakt.  

I tillegg er EUs CO2-reduksjonsmål og relaterte målsettinger bindende og forsterket under 

EU-lovverket.  

I desember 2011 introduserte EU-kommisjonen mål om 80 – 95 % reduksjon av sine 

klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå, innen 2050. En massiv energieffektivisering 

er bygg og teknisk utstyr fremheves av Kommisjonen som et svært viktig tiltak.  
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4 EPC I ØVRIGE EUROPEISKE LAND 

4.1 Rapport fra USA om EPC i EU 

Fra “Institute for Building Efficiency” 
© 2010 Johnson Controls, Inc. 444 North Capitol St., NW Suite 729, Washington DC 20001 

Printed in USA 

www.johnsoncontrols.com/institutebe 

Armin Mayer, Program Manager, Institute for Building Efficiency, omtaler instituttet slik: 

The Institute for Building Efficiency 
er et initiativ fra Johnson Controls som bidrar med informasjon og analyser om teknologi, 

policy, og eksempler på effektive bygg med høy ytelsesgrad og med smarte energisystemer, 

fra hele verden. Instituttet rår over bedriftens 125 års erfaringer med globale forsøk i å 

fremskaffe energieffektive løsninger i bygg, for å støtte ”nonprofitt” organisasjoner og 

tilhørende industri.  Instituttet fokuserer på praktiske løsninger som er innovative, 

kostnadseffektive og som har et utviklingspotensial. 

Etterspørselen etter kostnadseffektive løsninger 

I en tid med finansielle og budsjettmessige innstramminger, vil nasjonale myndigheter være 

på utkikk etter kostnadsbesparende måter å redusere CO2-utslippene på. 

I denne sammenhengen kan EPC-kontrakter fremstå som særlig attraktive, ettersom disse 

kan sette myndighetene i stand til, samtidig som kostnader reduseres: 

 å skape nye arbeidsplasser,  
 øke energisikkerheten og 
 imøtekomme klimaforpliktelsene,  

uten å øke presset på allerede stramme budsjetter.  

 

Andre trender og utviklingstrekk 
Europeiske, nasjonale og regionale beslutningsorganer har allerede tatt konkrete skritt for å 
synliggjøre EPC som et egnet redskap til å øke energieffektiviteten. 

European Local Energy Assistance (ELENA), er et EU-initiert foretak som ble opprettet i 

september 2009. 

ELENA forvalter teknisk assistanse, til en verdi 15 millioner Euro, for å hjelpe regionale og 

kommunale myndigheter til å utvikle energieffektive og bærekraftige prosjekter i stor skala. 

Frankrike har nylig besluttet å betrakte EPC som en sentral komponent i landets andre 

”Grenelle” miljølov-pakke. 

I Tyskland, et av de få landene som har utviklet EPC-kontrakter, har energi-foretak spilt en 

sentral rolle, både som bidragsytere til ESCOs og som tilbydere av teknisk ekspertise i 

forbindelse med myndighetenes ønske om å inngå EPC-kontrakter. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/HTBJ/Lokale%20innstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0K898PN3/www.johnsoncontrols.com/institutebe
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Samtidig får EPC økt oppmerksomhet i EUs banksektor som en tillitvekkende og attraktiv 

tredjepartsfinansierings-modell. 

Internasjonalt, særlig i USA, Kina, Brasil og andre ledende utviklingsland, oppnår EPC økt 

oppmerksomhet som en kostnadseffektiv måte å stimulere til økonomisk vekst med knappe 

ressurser. 

Det er rimelig å anta at EU-ledere, som er på ivrig utkikk etter muligheter for økonomisk 

vekst og strategier for å sikre internasjonal konkurransekraft, vil støtte policyer og 

etableringsverktøy for økt EPC-bruk. 

  

4.2 EU generelt 

Innføring av klimalovverk 
I desember 2008, innførte EUs 27 medlemsland et ambisiøst sett lover for å bidra til en 
senkning av CO2-utslippene med 20 % innen 2020.  

Etablering av ny plan for energieffektivisering 
Den 8. mars 2011 introduserte EU-kommisjonen en ny handlingsplan for revidert 

bygningsenergidirektiv for å understøtte tiltak som kan innfri målsettingen om 

utslippsreduksjonene som nevnt foran. Planen tar utgangspunkt i det faktum at utviklingen på 

området er for langsom.  

Bygningssektoren, både bolig og næring, har en dårlig forståelse av lønnsomheten av 

energieffektivisering og viser lite engasjement mhp å bruke tilgjengelige ressurser på 

lønnsomme, energieffektiviserende tiltak. 

I tillegg er kompetansen blant bygningsarbeiderne for svak. 

Dersom landene ikke viser økt vilje til å innfri klimamålene, vil et sett lover bli iverksatt, med 

klare mål for årlige framskritt.  

I 2013 vil status for de enkelte land oppsummeres, og dersom utviklingen ikke er 

tilfredsstillende, vil skjerpede lover innføres. 

Det foreslås i første omgang at 3 % av alle offentlig eide bygg oppgraderes årlig til et nivå 

som gjør at de befinner seg blant de 10 % meste energieffektive bygninger av landets 

boligmasse. 

For den private byggsektoren blir det foreslått at kostnadene til energieffektiviseringen deles 

mellom byggeier og leietaker. 

Samtidig skal medlemslandene understøtte etableringen av flere ESCos (Energy Service 

Companies) for å stimulere utviklingen. Disse ESCo-ene vil benytte EPC-modellen til 

finansiering og gjennomføring av tiltakene. 

Energiselskapene kan også spille en rolle. 

I England er energiselskapene (elektrisitet og gass) lovpålagt å sette forbrukerne i stand til å 

redusere energibruken til et definert nivå. 
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Energiselskapene forskutterer utgiftene til energieffektiviserende tiltak (som f.eks. 

energibesparende vinduer) og får utleggene tilbake gjennom økte energipriser. 

I vedlegg 6.1 er EU-kommisjonens handlingsplan medtatt i sin helhet. 

Våren 2011 lanserte EU-kommisjonen et energieffektiviseringsdirektiv. Forslaget fra 

Europakommisjonen legger en stor del av ansvaret for energisparingen på offentlige 

bygninger. Bygninger eid av det offentlige utgjør 12 prosent av den totale europeiske 

bygningsmassen, og de har høy synlighet i det offentlige rom. Dette gjør at offentlige 

bygninger kan bli gode foregangsfigurer for energieffektivisering, mener Kommisjonen, og 

ber det offentlige gå foran med et godt eksempel. (Nyhetsbrev fra Brusselkontoret, 

september 2011) 

The European Council for an Energy Efficient Economy (EPBD)  
er en medlemskapsbasert organisasjon, uavhengig av myndighetene, som fremmer 

energieffektivisering i Europa, sett i sammenhengen med en videreføring av EUs ”Energy 

Performance of Buildings Directive”. 

Institute BE-energy Performance contracting in the EU  
utarbeider for tiden felles definisjoner, prosesser og kontrakter for å lette bruken av EPC og 
for å enes om en EPC-standard for EU. Instituttet kartlegger også hovedbarrierene for 
introduksjon av EPC i EU. 

EPI-CREM 

Energy Performance Integration in Corporate Public Real Estate Management 
utarbeider en evalueringsrapport om erfaringer med EPC I 20 offentlige pilotprosjekter i 

Nederland, Østerrike og Frankrike. Ingen av disse er boligprosjekter. 

Amerikanske ambassader og andre utenrikstjenester i Europa 
arrangerte den 13. april 2010 en workshop kalt ”the Green Embassies Workshop” for å 
utvikle strategier for økt bærekraft i drift av sine 38 virksomheter, med vekt på økt bruk av 
EPC i denne sammenheng. 

 

4.3 FRESH 

Finansing energy Refurbishment for Social Housing er et europeisk samarbeidsprosjekt med 

henblikk på å bane vei og demonstrere for boligoperatører at EPC kan nyttes til 

lavenergiutbedring i sto skala. 

Mangelen på tilgjengelige fond, er en hovedbarriere for energieffektivisering av sosiale 

boligprosjekter i Europa. Midler kan gjøres tilgjengelig gjennom EPC, idet kontraktøren 

(Energy Service Company – ESCO) forskutterer investeringene til oppgradering av isolasjon 

og varmesystem, og henter inn investeringene gjennom de oppståtte innsparingene. EPC 

har hittil ikke vært benyttet ved rehabilitering av sosialt boligbyggeri, grunnet manglende 

innsikt i EPC-modellen, selv om markedet er vel definert. 
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Operatører og ESCOs fra Frankrike, Storbritannia, Italia og Bulgaria samarbeider, gjennom 

FRESH-prosjektet for å introdusere EPC som et virkemiddel for energieffektivisering ved 

rehabilitering av den eksisterende boligmassen gjennom å utarbeide: 

 
 Tekniske måltall 

 Tilfredsstillende juridiske og finansielle kontrakter 

 Oversikter over erfaringer (gode og dårlige) 

 

4.4 ENGLAND 

4.4.1 Warm Homes, Greener Homes 

HM Government 
I mars 2010 publiserte de britiske myndigheter et program for: 
Warm Homes, Greener Homes: A Strategy for Household Energy Management 

Programmet er utgitt av “Department of Energy and Climate Change” (www.decc.gov.uk) 

og er et resultat av et samarbeid mellom “Secretary of State of Energy and Climate Change”, 

“Secretary of State of Communities and Local Government” og “Minister for Housing and 

Planning”. 

Dokumentet presenterer en strategi for å hjelpe folk til å gjøre boligene mer komfortable i 

kaldt vær, til å redusere energibruken og spare penger, og til å foreta små utbedringer med 

henblikk på bruk av ikke-fossile energikilder. 

Dette er gode tiltak på individnivå som også har stor innvirkning på: 

 å redusere CO2-utslipp fra energibruk i boliger. For tiden utgjør disse ca 25% av 

utslippene i UK. Lavutslippsplanen fra 2009, har som mål å redusere utslippene fra 

fossil energi med 29 % innen 2020. 

 å redusere behovet for fossil energi, som vil styrke energisikkerheten, i en tid med 

stort behov for energiimport. 

 å etablere nye arbeidsplasser i produksjon og installasjon av isolasjon, og i 

produksjon, installasjon og drift av fornybare energikilder med og lave CO2-utslipp. 

Anslaget er ca. 65 000 arbeidsplasser. 

Strategien er et omfattende dokument, med mange gode innspill, men i denne rapporten vil 

vi konsentrere oss om noen EPC-relaterte forhold, som har overføringsverdi til våre forhold. 

Utfordringene 
Skal klimamålene nås, må takten i energieffektivisering av den eksisterende boligmassen 
økes betydelig gjennom: 

 å spore opp boligeiere som hittil ikke har gjennomført tilleggsisolering av loft og 

kjeller, og hjelpe disse i gang 

 å finne finansieringsløsninger på kostnadskrevende energieffektiviseringstiltak som 

varmepumper og tilleggsisolering av vegger . 

 å gjennomgå kommunale infrastrukturer og planleggingssystemer for å sikre økt 

samvirke mellom energi- og varmeproduksjon.  

http://www.decc.gov.uk/
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Strategien som legges har fire hovedelementer: 

1. Nye kommunale partnerskap og utvidet ansvar for lokale myndigheter 

2. Like standarder for utleiesektoren, som inkluderer en ny ”Warm Homes” standard og 

forslag til regulering av utleiesektoren 

3. Spareinvesteringer, som vil introdusere PAYS/EPC som vil sikre en i-forkant-

finansiering av energieffektive oppgraderinger uten å belaste beboerne for disse i 

forkant. 

4. Brukerstøtte som inkluderer planer for opplysnings- og hjelpetjeneste og nye 

standarder for installasjoner. 

Programmet deler strategien inn i 5 energiaspekter: 

1. Framtidens energistyring av husholdningene 

2. Lokale partnerskap for energiforsyning 

3. Investering i ”Grønne hjem” 

4. Forbrukerstøtte 

5. Sikring av økonomiske fordeler og utvikling av forsyningsleddene 

 

4.4.1.1 Kap 3.  Investering i ”Grønne hjem” 

Denne rapporten velger å fokusere på kapittel 3 om Investering i «Grønne Hjem». Dette 

kapittelet introduserer en ny investeringsmodell for å bidra til: 

 Økt tempo i varmeisolering. De nye energiselskapene vil være forpliktet til å formidle 

subsidier til støtte for tilleggsisolering, inkludert 100% subsidiering til de mest 

vanskeligstilte 

 En ny finansieringsmodell til støtte for energieffektivisering.  

 Innovativ ”Grønn finansiering” vil sette husholdninger i stand til energieffektivisering 

uten i-forkant-investeringer, - og heller tilbakebetale tredjeparts utlegg i takt med 

innsparinger over strømregningen. 

 Mens bedre energieffektivisering kan spare forbrukeren for utgifter, vil forutsetningen 

være investeringer i forkant. Disse investeringene er høyere dess bedre 

energieffektiviseringstiltak som iverksettes. Gjennomsnittskostnaden for en 

tilfredsstillende etterisolering av bygg er ca. 8000 pund pr bolig. 

 Enøk-tiltak omfatter tilleggsisolering, ”smart-målere” og mindre sparetiltak. 

 Overslag over investeringskostnader knyttet til en oppgradering til 2020-nivå er 

beregnet til 18,6 milliarder pund over perioden 2013 – 2020, jevnt fordelt.  

 Investeringene må reflektere behovet for å inspirere til og å støtte nødvendige 

enøktiltak for husholdninger som ikke ser seg råd til slike. 

 Finansieringen av kampanjen vil komme fra to samvirkende kilder : 

1. Den nye energiforetaks-forpliktelsen. Det antas at denne vil bidra med ca 2/3 

av finansieringsbehovet.  

2. En ny finansieringsmodell ”Grønn finansiering” basert på ideen om en ”Pay as 

You Save” modell. Det antas at denne kan bidra til 1/3 av finansieringsbehovet 

og støtte forskuttering av energisparetiltak som tilbakebetales gjennom reduserte 

strømregninger. 
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Energiforetaks-forpliktelsen 

 Dette tiltaket vil forutsette energiforetak som kan sikre en årlig CO2-reduksjon på 

opptil 4Mt CO2e til 2020 gjennom oppgradering til forskriftsmessig isolasjon fram til 

2015 med ytterligere høyning av standarden igjennom 7 mill oppgraderinger fram til 

2020. Fordi disse investeringene brukes til energisparetiltak, som vil redusere 

energibruken til boligoppvarming, vil energi-/strømregningene bli betydelig mindre. 

 

 Energiregningene kan også reduseres gjennom andre tiltak som fokuserer på 

utviklingen av mer energieffektive installasjoner på leverandørsiden. Dette vil ikke 

gjelde for utstyr knyttet til bruk av fossilt brensel. 

 

Grønn finansiering: som tillater husstanden å betale i takt med innsparingene  
(Pay As You Save = EPC) 

 En ny finansieringskilde vil oppstå på privat sektor og vil fokusere spesielt på 

omfattende energieffektiviseringstiltak, som oppgradering av isolasjonsevnen i vegger 

og gjennom bruk av varmepumper. 

 

 Under CERT-programmet har forbrukeren bidratt med rundt 1/3 av kostnadene for 

standard installasjoner. For mer omfattende tiltak, er det sannsynlig at dette bare vil 

omfatte et fåtall av husholdningene, nemlig de som har tilgang til finansiering i 

forkant, og som er villige til å investere disse i energieffektivisering. 

 

 Vi vil utvikle et nytt ”Grønn Finansiering”-konsept.  Dette vil rette seg mot prosjekter 

med et relativt høyt behov for investeringer i forkant, gjennom å fokusere på de 

betydelige innsparinger tiltakene vil føre til på energiregningen, - eller gjennom 

subsidiering av konvertering fra varmeanlegg som nytter fossile energikilder til anlegg 

som baserer seg på fornybar energi. 

 

 Prinsippene bak dette konseptet er enkle. Istedenfor å betale for oppgraderinger i 

forkant, vil husholdningene bruke innsparingene som betaling (Pay As You Save = 

EPC). Betalingsbetingelsene vil utformes slik at husholdningene dekker inn utgiftene 

til installasjonene fra oppståtte besparelser i energiregningen, gjerne kombinert med 

en liten reduksjon i de månedlige energiutgifter for husstanden også. 

 

 Selve finansieringen vil komme fra privat sektor, som banker eller andre som tilbyr å 

finansiere energieffektivisering, der sikkerheten ligger i de fremtidige besparelser i 

energiregningen. Denne modellen vil sikkert ikke dekke opp alle husstander, men 

målet er å legge forholdene til rette for at husholdninger flest vil bli i stand til å 

nyttiggjøre seg modellen, uten å måtte reise investeringer i forkant av tiltakene. 

 

 I øyeblikket er en viktig barriere mot EPC-modellen at husstander flytter i 

gjennomsnitt en gang hvert tolvte år. 12 år er vanligvis ikke tid nok til å nedbetale 

forhåndsinvesteringen. 
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 Løsningen på dette problemet er å knytte oppgraderingskostnadene til 

hjemmet(eiendommen) og ikke til husholdningen. Husholdningen vil i så fall bare 

være ansvarlig for tilbakebetalingen så lenge boligen benyttes. Fra samtaler med 

eierselskaper om utviklingen av EPC-modeller, er det grunn til å anta at dersom 

sikkerheten ligger i selve eiendommen, vil dette kunne resultere i lengre 

tilbakebetalingsterminer og lavere rente. 

 

 Det vil forutsette godkjenning av nye finansforskrifter for å knytte EPC-sikkerheten til 

eiendom. Forslag til slike regelendringer vil bli fremmet overfor det neste Parlament, 

etter videre konsultasjoner med finans- og eiendomsorganisasjoner (FSA og OFT). 

 

 Detaljene i regelverksendringene vil bli kunngjort parallelt med at disse blir godkjent. 

 

 EPC-finansiering er et nytt og innovativt konsept. Vi vil utvikle den endelige modellen 

i samarbeid med industrinæringen. Vi vil oppsummere de beste erfaringene med 

utlån fra private finansinstitusjoner til EPC i 2012, med siktemålet om å ha et 

betydelig operativt EPC-marked fra 2015. 

 

 For å øke forbrukernes innsikt i hvordan ulike støtte- og finansieringsforetak kan 

kombineres for å bidra til en oppgradering av deres eiendom, har vi planer om å 

opprette en egen web-portal. 

EPC- pilotprosjekter 
The Home Energy Pay As You Save (PAYS) pilots. 

I desember 2009 lanserte britiske myndigheter pilotprosjekter i 5 områder i England (bl.a. 

Birmingham) med et samlet budsjett på 4 mill. pund, som avsluttes i april 2011. 

Pilotprosjektene registrerer interessen for PAYS, som sikrer husholdningene i-forkant-

investeringer som dekker kostnadene knyttet til energieffektiviserende Installasjoner og 

omlegging til fornybare energikilder i eksisterende boligbebyggelse. Husholdningene 

tilbakebetaler finansieringen gjennom de reduserte strømregningene. 

Hvordan påvirker energieffektiviseringen boligens verdi 

 En nøkkelfaktor i huseiernes motivasjon for å investere i energitiltak, og som kan 

bidra til økt oppslutning om EPC-kontrakter, er graden av betydning for eiendommens 

verdi slike tiltak har. Energieffektivitet er selvfølgelig ingen erstatning for ”god 

beliggenhet”, romslighet, tilstand eller andre kvaliteter som boligkjøpere vektlegger, 

men en kvalitet som allikevel kan virke inn på verdisettingen av eiendom. 

 

 Et energieffektivt hjem er billigere i drift, men vi har til gode å se denne kvaliteten 

etterspurt hos huskjøperne eller i eiendomsprisen. En prisforskjell mellom en 

energieffektiv og en energiineffektiv bolig, sett i sammenheng med utsikten til lavere 

energiregninger, vil motivere huseieren til å investere i energieffektivisering av 

eiendommen. 

 

 Så langt ønsker ”the Royal Institution of Chartered Surveyours (RICS) å utarbeide 

anbefalinger, både overfor myndighetene og eiendomsselskaper, som bidrar til at 

eiendommens energitilstand, reflekteres i markedsverdien i økende grad.  Dette 



20 
 

arbeidet vil pågå ut 2010, med et klart mål om å etablere en tydelig sammenheng 

mellom bygningens energikvaliteter og markedsverdien. 

 

4.4.2 Andre finansieringsmodeller 

Som indikert i forarbeidene til 2009-budsjettet, vil vi overveie å sette lokale myndigheter i 

stand til å oppta lån for å kunne støtte prosjekter med fornybar energi i kommunen. Vi er 

oppmerksom på at en rekke lokale myndigheter utforsker offentlig-/private selskapers 

muligheter for finansiering og realisering av energitjenester og fornying, og vi vil bidra til 

formidling av verdifulle erfaringer. Vi vil også stimulere lokale myndigheter til å etablere 

tilgang til fond, som ”the European Regional Development Fund” (ERDF) som retter seg mot 

lokale, energieffektive prosjekter. 

 

London 23.sept 2010 

London Universitet og Newham Universitetssykehus (NHS Trust) er de første offentlige 

sektormyndigheter i London til å benytte kommunens (the Mayor) RE:FIT rammeverk til å 

oppgradere bygningenes energieffektivitet med henblikk på å redusere CO2-utslipp. 

RE:FIT, som driftes av London Development Agency, hjelper offentlige myndigheter i London 

til å redusere klimagassutslipp fra sine bygninger gjennom å tilby et energispareselskap 

(ESCo), som tilbyr energisparetiltak som garanterer spesifikke energireduksjoner. Denne 

garantien overfører risikoen fra byggeier eller byggleier til ESCo gjennom en energikontrakt, 

mest kjent som Energy Performance Contracting (EPC). 

The Mayor of London, Boris Johnson, annonserte sist år at RE:FIT`s utvalg av kvalifiserte 

energiselskaper (ESCos), ville stå til tjeneste for alle offentlige etater i London og 

Storbritannia. 

RE:FIT antas å spare 2,5 mill tonn CO2 innen 2025, og å hjelpe London til å redusere CO2-

utslippene med 60 % i samme periode. 

RE:FIT har allerede oppgradert 42 offentlige bygninger i London. 

Etter et RE:FIT seminar i London Rådhussenter sept. 2010, er nå over 130 selskaper 

involvert i programmet. 
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4.5 Tyskland 

Hannover 2010 

Hannovers Varmeleveringsforbund har introdusert Einspar-Contracting overfor offentlige 

bygg og sykehus med henblikk på å redusere energiforbruk og utslipp av klimaskadelige 

CO2-gasser betydelig. 

Disse innsparingene finansierer samtidig energieffektiviseringstiltakene: 

 Energikostnadene reduseres betydelig 

 Investeringene blir finansiert av innsparingene 

 Kontraktøren forhåndsfinansierer tiltakene 

 Fornybar energi gis fortrinn 

 Reduksjonene/Innsparingene blir kontraktfestet 

 Garantert måloppnåelse av energimål 

Varmeleveringsforbundet (Verband für Wärmelieferung e.V.) sammen med Arbeitskreis 

Einspa-Contracting utgjør en førende sammenslutning av kontraktører. 

 

4.6 Frankrike  

Den første EPC-kontrakt som myndigheter i Frankrike ble undertegnet i Alsace i desember 

2009. 

Regionale styresmakter i Midt-Frankrike signerte en EPC-kontrakt den 19.juli 2010 for å 

oppgradere 18 videregående skoler, med vekt på redusert energibruk.  Over en 15-

årsperiode garanteres 35 % redusert energibruk og 49 % redusert klimagassutslipp. 
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4.7 Nederland 

 

Rotterdam 

Rotterdam kommune står bak Rotterdam Climate Initiative med målsetting om å redusere 

klimagassutslippene med 50 % innen 2025, i forhold til utslippene i 1990. 

EPC tas i bruk av nederlandske myndigheter for første gang med utgangspunkt i en rekke 

svømmehaller i Rotterdam. Svømmehaller er ”tunge” energibrukere, og valg av EPC er tatt 

på bakgrunn av gode erfaringer i Tyskland 

Rotterdam Development Corporation (OBR) forvalter 4000 kommunale eiendommer og vil 

benytte EPC-kontrakter for å redusere energibruken i disse. 

 

4.8 Portugal og Irland 

Innførte krav om Energisertifisering av bygg i 2009 og benytter begrepet EPC for Energy 

Performance Certification. 

 

4.9 DANMARK 

I denne rapporten fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) omtales inngåelse av  

EPC-kontrakt som indgåelse af ”ESCO-aftale.” 

 
Utdrag fra rapporten 

“Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger”   

Det handler om at sætte energibesparelser i værk, lyder budskabet – et budskab, som alle 

bakker op om ud fra den filosofi, at det er den enkleste måde at reducere energiforbruget på 

og den enkleste måde at mindske afhængigheden af importeret energi. Og hvad mere er, så 

kan dette blive et vigtigt bidrag til sikring af Danmarks klimaforpligtelser.  

Med de ambitiøse energisparemål, der er opstillet både nationalt og i EUregi, er der for alvor 

sat fokus på de virkemidler, som det politiske system kan gøre brug af, særligt når det drejer 

sig om energibesparelser i relation til den eksisterende bygningsmasse. Baggrunden er den, 

at en stor del af det samlede energiforbrug går til opvarmning og elforsyning af bygninger, 

samtidig med at der i bygninger er påvist et stort energisparepotentiale.  

Potentialet kan gøres op på forskellig måde. Den seneste beregning udført af SBi viser, at 

der med fornuftig tilbagebetalingstid kan spares 31 PJ alene på opvarmning ved at forbedre 

klimaskærmen i landets boliger. Dertil kommer 6 PJ, som kan hentes ved at energirenovere 

klimaskærmen i bygninger inden for handel og service.  

Endvidere er det påvist, at der kan spares henholdsvis 21 PJ og 3 PJ på energirenovering af 

installationer i boliger og bygninger til handel og service. I alt peges der på besparelse på 61 
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PJ, hvilket svarer til en samlet varmebesparelse på 30 % på den energi, der i alt tilføres 

bygninger.  

 

En vigtig pointe i rapporten er, at virkemidler, når det gælder energibesparelser i bygninger, 

retter sig mod tre formål:  

1. at skabe incitament for energibesparelser  

2. at overvinde barrierer for energibesparelser  

3. at generere energibesparelser direkte.  

På den baggrund opstiller rapporten et virkemiddelkatalog sorteret efter virkemidlernes 

anvendelighed i henhold til netop disse tre formål.  

Blandt de mange incitamentfremmende virkemidler, som rapporten opregner til, kan 

nævnes klima- og energisparekampagner, synliggørelse af bygningers energieffektivitet og 

periodisk energisyn.  

Blandt de barrierenedbrydende virkemidler, rapporten opregner, kan nævnes gratis 

energisyn, lavtforrentede lån, pakkeløsninger og succeshistorier.  

 

Endelig blandt de virkemidler, som umiddelbart genererer energibesparelser, kan nævnes 

byggekomponentkrav, bygningsansvar og bødestraf.  

Slutteligt fremkommer rapporten med en række anbefalinger. En størrelse, som indgår i flere 

anbefalinger er energimærket. Dette hænger sammen med, at en energimærkningsordning 

for bygninger, jf. EU-krav, er fuldt implementeret i Danmark, og at det mærke, der bliver 

udfærdiget for den enkelte bygning udgør et godt grundlag for en række virkemidler. 

Energimærket for bygninger kan give incitament, som det er sket med hårde-hvidevare-

mærket, blot det bliver markedsført effektivt. Energimærket kan også fremme overvindelsen 

af barrierer, hvis det fx knyttes til lånetilbud, gratis energisyn eller opfølgende 

køberrådgivning. Endelig kan energimærket være med til at generere energibesparelser her 

og nu, hvis det kædes sammen med en grøn ejendomsbeskatning, påbud om effektuering af 

rentable energirenoveringer og skrotningspræmier.  

Generelt anbefales det for enfamiliehuse og ejerlejligheder, at der skiltes mere med 

energiforbrug og CO2-udslip, ikke bare ved brug af energimærket, men også ved at sikre 

offentliggørelse af faktiske energiforbrug og ved at afsætte midler til "hotmapping" og 

offentliggørelse af grønne regnskaber for bo liger og boligområder.  

Det sidste er allerede under afprøvning i flere kommuner. I endnu højere grad end for 

boligejendomme anbefales det over for erhvervsejendomme, at der gøres en indsats for at få 

forbrug og CO2-udslip synliggjort. Dette hænger sammen med, at udgifterne forbundet med 

forbrug af energi sjældent udgør en afgørende stor post i virksomhedens økonomiske 

regnskab, men tit en vigtig post i virksomhedens almindelige omdømme. 

 Af samme grund anbefales det, at det gøres let for erhvervsvirksomheder at "brande" sig i 

forhold til andre virksomheder gennem offentliggørelse af energimærke og CO2-udslip. Inden 

for stat og kommuner anbefales det, at de eksisterende ordninger effektiviseres yderligere. 
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Således er der allerede inden for staten taget adskillige initiativer til at energieffektivisere 

bygningsbestanden. Man har for længst iværksat ordninger til synliggørelse af energiforbrug, 

og man har gennem flere faser oprustet med tilførsel af viden og mandskab.  

 

Vigtigt i den forbindelse er det, at ansvaret i de enkelte institutioner kanaliseres op på 

ledelsesniveau, således at ansvaret ikke kun påhviler den, der er udpeget som 

energiansvarlig.  

 

Et særligt problem er opstået i takt med, at staten i højere grad er gået over til at indgå 

lejemål frem for at eje sine bygninger. Derved fanges staten af den klemme mellem ejer og 

lejer, som fra privat boligudlejning, og som fører til usikkerhed omkring investeringer i 

energibesparelser og opnåelse af fordele heraf. I den forbindelse anbefales det, at staten 

fremover indgår langtidslejemål, som tillader lejer at gå ind og forbedre forsyningssystemet, 

belysningsanlægget og klimaskærmen i den bygning, der lejes.  

Alternativt anbefales det, at en tredjepart inddrages, idet der gives plads for indgåelse af 

ESCO-aftaler. 

Endelig skal der gøres opmærksom på, at en grøn ejendomsværdiskat vil øge incitamentet 

for udlejer til at iværksætte energispareforanstaltninger. 

 

 URL | http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energibesparelser/virkemidler-til-fremme-af-

en... 

Document SBi 2009:06  

 

  

http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energibesparelser/virkemidler-til-fremme-af-energibesparelser-i-bygninger/sbi-2009-06.pdf/downpub
http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energibesparelser/virkemidler-til-fremme-af-energibesparelser-i-bygninger/sbi-2009-06.pdf/downpub
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5 EPC I NORGE I DAG 

5.1 European Energy Service Initiative Norge 

Norge deltar i prosjektet European Energy Service Initiative (EESI). Norsk partner er Norsk 

Enøk og Energi AS (NEE). Prosjektet startet i juli 2009 og avsluttes i juni 2012. Prosjektet er 

en oppfølging av EU prosjektet Eurocontract som ble gjennomført fra 2005 til 2008.  

Hovedaktiviteter i prosjektet er: 

 Viderutvikling av maler og verktøy  

 EPC helpdesk  

 Kurs og opplæring i EPC  

 Pilotprosjekter  

 Informasjon og markedføring 

På disse nettsidene finnes informasjon om prosjektet, nyheter og aktiviteter, kontaktdata 

og verktøy som maler og informasjonsmateriell. 

http://www.european-energy-service-initiative.net, http://www.energy-service-initiative.net 

 

The European Energy Service Initiative (EESI) vil gå bredt ut med en introduksjon av  EPC 

som et bidrag til etableringen av effektive energitjenestemarkeder i Europa. EESI benytter 

eksisterende standarder og redskaper for EPC og andre tjenester som er utviklet og testet i 

tidligere europeiske prosjekter som f.eks ClearContract og Eurocontract. 

 

Dette vil understreke betydningen og potensialet av EPC som hovedinstrumentet for 

implementering av The Energy Service Directive, for de respektive lands nasjonale 

handlingsplaner for energieffektivisering og for en videreutvikling av et europeisk 

energitjenestemarked. 

 

5.2 Standardisering 

Ny komité for energisparekontrakter (EPC)  

Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomité, SN/K 530, for utarbeidelse av 

en Norsk Standard for energisparekontrakter (EPC) med tilhørende blanketter. Det var stor 

deltakelse på komiteens første møte i desember 2010. Husbanken er representert i denne 

komiteen for å bidra til at en slik standardkontrakt kan få anvendelse på boligsektoren. 

Prosjektet for utarbeidelse av EPC kontrakter inngår i Standard Norges arbeidsplan for 

FDVU og oppstart har vært avhengig av næringenes behov. Kommunenes 

Sentralforbund/Grønne Energikommuner har signalisert at det både er interesse, behov og 

etterspørsel i markedet. 

En standard vil medføre forenkling av dokumentmengde og man vil kunne oppnå en 
tilnærming i konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor.  

http://www.european-energy-service-initiative.net/
http://www.energy-service-initiative.net/
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Komiteen hadde sitt første møte i desember 2010 og på dette møtet ble Marianne Dragsten 
fra adokatfirmaet Haavind valgt som komitéleder. Prosjektleder hos Standard Norge er Hege 
Thorkildsen, hth@standard.no 
 

5.3 Forskning 

De første spirer til forskning på EPC-bruk i Norge er i gang. Et prosjektprogram forsøkes 

bygget opp høsten 2011 gjennom Institutt for Universitetet i Oslo: 

 

Prosjektforslag: Energisparing – fra regulering til realisering (ESPARR) 

 juni 2011, CICERO/SUM/FNI  

Forslaget er gjengitt som vedlegg 6.2 

 

5.4 Erfaringer med EPC-kontrakter i det offentlige i Norge 

Grønne energikommuner 

KS og Grønne energikommuner har vært en drivkraft i Norge for å fremme bruk av EPC-

kontrakter. Grønne energikommuner er et program som er en samarbeidsavtale mellom 

KRD, OED og MD. Målet er å få kommunene til å satse mer på energieffektivisering, 

fornybar energi og å få ned klimagassutslippene. Pr. september 2011 er det 21 kommuner 

fordelt på 5 nettverk som er tilknyttet Grønne energikommuner.  

Finansiering gjennom Kommunalbanken 

Kommunalbanken har en markedsandel på 44 % av kommunalmarkedet, noe som gjør 

banken til den største i markedet. Utlånene er likt delt mellom kommuner og fylkeskommuner 

i hele Norge (Kommunalbanken AS, 2011).  

I april 2010 lanserte Kommunalbanken AS en ordning for lån med grønn rente. 

Kommunalbanken var da den første finansinstitusjonen med denne ordningen. Renten for 

grønne lån ligger 0,10 % lavere enn ordinær rente. Formålet med tilbudet var for å bidra til 

gjennomføring av klima- og miljørelaterte prosjekter i kommunene. For å oppnå grønn rente 

kreves det at tiltakene er forankret i kommunenes energi- og klimaplan. (Kommunalbanken 

AS, 2011) Kommunalbanken tilbyr lån via EPC-kontrakter 

Masteroppgave om etablering av et EPC-marked i Norge 

Erik Rye Petersen har i en masteroppgave fra Universitet i Stavanger undersøkt barrierer 

kommunene møter i forbindelse med realisering av energieffektiviseringsprosjekter, og 

samtidig presentert utfordringene med en oppskalering og etablering av et EPC-marked i 

Norge.  

Rapportens hovedfunn er at bruken av EPC-kontrakter kan være en modell som kan bygge 

ned barrierene for energieffektiviseringsprosjekter. Petersen mener det er viktig at 

oppdragsgiverne føler tillit til modellen, og at dette er viktig for å etablere en standard for 

måling og verifisering av oppnådd effekt. I tillegg mener Petersen at det vil være fordelaktig 

mailto:hth@standard.no
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for kommunene med standardiserte kontraktsmaler for kommunene, å benytte disse ved 

EPC-prosjekter. (Petersen 2010)  

I masteroppgaven har Petersen foretatt intervjuer av ansatte i det offentlige som har vært 

involvert i energieffektiviseringsprosjekter der EPC-kontrakter har vært et tema. 

Besvarelsene fra kommunene tyder på at finansieringen er en barriere for mange kommuner 

i forbindelse med energieffektiviseringsprosjekter. Intervjuobjektene som har hatt erfaringer 

med EPC – kontrakter opplever en stor usikkerhet mht. kontrakter, samt måling og 

verifisering av oppnådd effekt. Det som nevnes som en stor fordel med EPC-prosjekter av 

respondentene er den oppfølging og kursing som man får i fase 3 av EPC-prosessen 

(garantitiden). Denne prosessen fører til kompetanseheving, og da spesielt blant 

driftspersonellet.  

«Under EPC authority, agencies can contact with private energy service companies to retrofit 

Federal Buildings with no up-front payments by the Government. These companies recover 

their costs from a negotiated share of the energy savings, with the remaining savings being 

returned to the contracting agency and to taxpayers» 

 President Bill Clinton (1998),(Matter 2008),(Petersen 2010) 

Denne uttalelsen kom som en del av et skriv fra Bill Clinton i 1998. I tillegg ble de ulike 

grenene innen amerikansk statsforvaltning bedt om å komme tilbake med en plan, for 

hvordan de planla å integrere EPC som en del av deres planer for å redusere energibruken. 

Dette er et eksempel på hvordan et marked for EPC ble hjulpet frem i USA. Politisk fokus, 

krav og tilrettelegging kan være svært premissgivende for utviklingen av markedet. Petersen 

har trukket videre paraleller til det amerikanske markedet, og mener det var utløsende at det 

ble innført en standard for måling og verifisering av oppnådd effekt i 1996. Arbeidet med en 

standard startet opp i 1994 og ble lansert i 1996, og markedet for EPC-kontrakter opplevde 

sterk vekst frem til tidlig på 2000-tallet, hvor Enron-skandalen satte en midlertidig brems for 

modellen (Petersen 2010). I 2010 skriver Petersen at markedet er i sterk vekst igjen.  

Det spesielle med EPC prosjekter er at entreprenøren garanterer for reduksjonene i 

energibruk. På denne måten prøver en å fjerne den klassiske prinsipal-agent relasjonen ved 

entrepriser, da man inngår et samarbeid og der bør være målkongruens mellom partene 

(Osmundsen, Forelesningsnotat: Insentiver&innkjøpskontrakter, 2009). Entreprenøren har 

insentiver for å oppnå maksimal energieffektivisering for minst mulig kostnad. Samtidig skal 

risikoen for oppdragsgiverne være redusert til et minimum. Oppdragsgiver bærer ikke den 

risikoen en ville hatt ved en vanlig byggentreprise, der entreprenøren utfører et spesifisert 

stykke arbeid, men ikke er ansvarlig for effekten dette arbeidet har.  

Men som det tidligere er vist oppstår det insentivproblemer når oppdragsgiveren ikke har 

kontroll over måling og verifisering. En har da et insentivproblem på bakgrunn av ikke-

observerbare eller ikke-verifiserbare handlinger og privat informasjon, da oppdragsgiver ikke 

uten videre kan kontrollere leverandørens handlinger (Osmundsen, Forelesningsnotat: 

Insentivproblemer, 2009). Spesielt gjelder dette grunnet oppdragsgivers manglende faglige 

innsikt, og manglende standard. (Petersen 2010) 

 
Petersen har i masteroppgaven konkludert med at før EPC kan bli et kommersielt alternativ, 

er det av stor betydning at det kan komme på plass en standard for verifisering og måling av 



28 
 

kontraktene. Dette i tillegg til standardiserte kontraktsmaler. Hvis man bruker det 

amerikanske markedet som referanse, ligger man 15 til 20 år etter i Norge. Forutsatt at det 

innen kort tid kommer på plass en slik standard. Mye tyder på at denne kontraktsformen er 

ung, og vil stoppe opp i et umodent marked. Det uttrykkes gjennom masteroppgaven en 

skepsis blant respondentene for kontraktsformen, da kommunene ikke føler de klarer å holde 

oversikt, eller kan stole på at avregningene i forhold til energibruk før og etter implementering 

av tiltak. (Petersen 2010) 

Petersen har i oppgaven anbefalt at det utarbeides en nasjonal standard for måling og 

verifisering av EPC kontrakter.  
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6 VEDLEGG 

6.1 The Commission's new Energy Efficiency Plan 
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MEMO/11/149 

Brussels, 8 March 2011 

The Commission's new Energy Efficiency Plan 

What is at stake? 

Energy savings is one of the most cost effective ways to enhance security of energy 

supply, and to reduce emissions of greenhouse gas and other pollutants. This is why 

in 2007, the EU has set itself a target for saving 20 percent of its energy consumption by 

2020.  

The 20% objective translates into a saving of 368 million tons of oil equivalent (Mtoe) 

by 2020 compared to projected consumption in that year of 1842 Mtoe. This needs to be 

achieved by the EU as a whole.  

According to the Commission's most recent projections, which take into account measures 

implemented at national and European level up to the end of December 2009, consumption in 

2020 is expected to be 1678 Mtoe, equivalent to a saving of only 9% relative to the 

previous projection. This is illustrated on the figure below.  

Figure 1: Projection of primary energy use for the EU by 2020 (Source: DG ENER) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/149%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/149%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09&format=PDF&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/149%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09&format=DOC&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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Why was so little progress made? 

A number of market and regulatory failures are responsible for that: 

 Governance: the prominence of energy efficiency has increased in recent 

years but is still not sufficiently high on policy agendas, the policy mix is often 

insufficient or too softly worded to address all challenges and in many cases there is 
poor policy coordination. 

 Building sector (residential and commercial buildings): there is still low 

awareness on the benefits, low mobilisation of the available funds to cover the 

initial costs, and a lack of the skills required by the buildings workforce.  

Industry: significant improvements have been achieved but energy is not a major concern in 

many production processes due to low awareness (especially for SMEs) and low availability of 

funds to cover the initial costs. 

What can be done now? What sectors should be targeted? 

Current estimates show that the sectors that deserve the highest attention are residential, 

transport and tertiary with more limited possibilities also available for industry. Major 

improvements are also needed in the energy transformation sector if the overall 20% target is 

to be achieved. 

Figure 2. Final energy savings potential in EU 27 in 2020 (as percentage of the projections 

done in 2007) 
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Why is there a need for an Energy Efficiency Plan? What about legislative proposals?  

The Communication is a strategy paper that sets out ideas for binding measures to save 

energy. In a few months, legislative proposals with very concrete binding measures 

will follow.  

As regards national energy efficiency targets, the Commission will firstly monitor the 

implementation of the national energy efficiency targets set in the context of Europe 2020 and 

check in 2013 whether they will deliver the European 20% objective. If the 2013 review 

shows that the overall EU target is unlikely to be achieved, the Commission will, at a second 

stage, consider proposing legally binding national targets for 2020. 

What is proposed in the new Energy Efficiency Plan?  

The plan focuses on instruments to trigger the renovation process in public and private 

buildings, to improve the energy performance of the appliances used in them and to foster 

energy efficiency in households and the industry.  

The Communication does not cover transport, as a White paper on Transport is due to come 

out soon.  

For the public sector, the EU Commission proposes the following binding measures: 

 Public authorities should be required to refurbish at least 3% of their 

buildings (by area) each year. This is roughly double of the actual renovation 

rate. Each refurbishment should bring the building up to the level of the best 10% of 

the national building stock. When public bodies rent or buy existing buildings, these 
should always be in the best available energy performance class.  

 High standards of energy efficiency should systematically be applied when 

public authorities purchase goods (e.g. office appliances), services (e.g. energy) 

and works (e.g. refurbishment of buildings). Due to the large volume of public 

spending (17% of GDP or roughly €2,000 bn and public buildings are about 12% of 

the EU build up area) it could serve as a strong driver for higher market uptake of 

energy efficiency and development of the skills and knowledge required 

For the private building sector, the EU Commission proposes: 

 Member States are called upon to introduce measures – in line with 

national property law - to address the problem of split incentives. This means how 

the costs of renovation are split between the tenant and the landlord in case of rented 

buildings and apartments. At the same time, Member States are called on to support 

the uptake of Energy Service Companies as catalysts for renovation. Energy Service 
Companies renovate private houses and apartment at their own costs and make 

profits by receiving the difference between the energy costs before and after the 
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renovation over a defined period of time.  

For energy companies, it is proposed: 

Energy companies have to enable their customers to cut their energy consumption. This 

could take different forms. In the UK for example, large electricity and gas suppliers are 

obliged by law to cut energy consumption of their customers by a pre-defined level. The 

energy companies pay for new installations in private houses such as double glazing to cut 

energy. They get their costs back via energy prices. Another model is to ask Energy Service 

Companies to do the necessary investments.  

For the industry, it is proposed: 

 Large companies have to do regular and independent energy audits. They 

have to organize these themselves. Member States are encouraged to develop 

incentives for companies that introduce an energy management system as a 
systematic framework for the rational use of energy. 

 Exchange of best practices in energy efficiency and projects aimed at 

building capacity on energy management are proposed for micro and small 
companies. 

 

Source: Odyssee indicators, Build-up 

What is the impact on consumers of the Energy Efficiency Plan?  

The combined effects of full implementation of the existing and new measures has the 

potential to generate financial savings of up to €1000 per household each year; improve 

Europe’s industrial competitiveness; create up to 2 million jobs  

Through the Energy Efficiency Plan, the Commission aims to:  

 Engage with industry and consumer organisations to create the right conditions 

for better information, communication Bills have to be clear and sent regularly to 
customers reflecting the real costs, not a forefait.  

 Set out its approach to smart grids and smart metering in more detail in a 

Communication in the next months. This will help consumers to know in more detail 

where he has consumed how much energy. It will be possible to break this information 
down to specific rooms or even specific machines and appliances. 
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What is the difference between "Energy Efficiency" and "Energy Savings"? 

While the two words are often used interchangeably, technically, 'energy efficiency' means 

using less energy inputs while maintaining an equivalent level of economic activity or 

service; 'energy saving' is a broader concept that also includes consumption reduction 

through behaviour change or decreased economic activity. Examples of energy savings 

without efficiency improvements are heating a room less in winter, using the car less, or 

enabling energy saving modes on a computer. 

 

 Legal notice  

 What's new?  

 FAQ  

 About EUROPA 

  

http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
http://europa.eu/geninfo/whatsnew.htm
http://europa.eu/abouteuropa/faq/index_en.htm
http://europa.eu/abouteuropa/index_en.htm
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6.2 Prosjektforslag ESPARR 

Prosjektforslag:  

Energisparing – fra regulering til realisering (ESPARR) 

22. juni 2011, CICERO/SUM/FNI 

6.2.1.1.1 Bakgrunn og problemstilling 

Energieffektivisering har gjennom mange år blitt framhevet som en lovende mulighet for 

økonomisk gevinst, redusert utbyggingshastighet i nett og produksjonskapasitet, samt 

utslippsreduksjoner. Problemet er at potensialet ikke utløses. Norge er bundet av EUs politikk for 

energisparing, og her er et nytt energieffektiviseringsdirektiv på trappene. Dette direktivet legger 

vekt på tre forhold som kan bidra til å overkomme noen av barrierene for energisparing – 

regulering, finansieringsordninger og kommunikasjon, som også er påpekt som vesentlig bl.a. i 

Stern-rapporten. Samtidig pågår det et standardiseringsarbeid i Norge for finansieringsordninger i 

form av energisparekontrakter, og det arbeides med å tilrettelegge for bedre kommunikasjon med 

energibrukere gjennom fullkala implementering av AMS (automatic metering systems).  Vi tar 

disse initiativene som utgangspunkt og spør:  

 Hvordan vil EUs energipolitikk påvirke utformingen av virkemidler for energisparing i 
Norge?  

 Hvordan kan nye finansieringsordninger og kommunikasjonsstrategier stimulere til mindre 
bruk av energi? 

Prosjektet er en videreføring av et stort, pågående prosjekt finansiert via Renergi-programmet i 

NFR om informasjon som virkemiddel i energipolitikken (Hafslund og Barents Energi er 

samarbeidspartnere).  

6.2.1.1.2 Om prosjektet 

Prosjektet vil starte opp i januar 2012 og avsluttes i 2015. Det vil ha tre hoveddeler:  

1) Rammebetingelser og energipolitikk: Her vil vi fokusere på hvilken effekt de nye 
rammebetingelsene innen EU vil kunne ha for initiering av tiltak for energisparing i Norge. 
Vi vil også se på hvilke erfaringer er gjort i andre land (Sverige, Danmark).  

2) Nye finansielle insentiver. Her vil vi se på energisparekontrakter (EPC, Energy 
Performance Contracting) og hvordan denne type kontrakter kan bidra til økt 
energisparing i kommunal sektor og husholdningssektoren (spesielt borettslag). Vi vil 
studere ulike aktørers potensielle roller i dette bildet og analysere hvordan EPCer - og 
ulike måter å utforme og kommunisere disse på – oppfattes av energibrukerne selv 
(risiko, enkelhet, deres forhold og tillit til ulike aktører, etc) og hvilke effekter de har.  

3) Ny teknologi (AMS) som del av kommunikasjonen med brukere. Vi vil fokusere på 
barrierene og potensialet for effektiv implementering av AMS i Norge og undersøke 
hvordan ulik utforming og design av slik teknologi kan bidra til energisparing. (Kartlegging 
av erfaringer gjort i andre land vil også bli sentralt i punktene 2 og 3.) 

6.2.1.1.3 Prosjektorganisering og omfang  

Vi er en tverrfaglig gruppe forskere (økonomer, ingeniører, antropologer og statsvitere) ved 

CICERO (Senter for klimaforskning), SUM (Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo) og 

FNI (Fridtjof Nansens Institutt) som vil inngå i prosjektsamarbeidet. Vi ønsker deltakelse fra 

næringslivsaktører og offentlige institusjoner både som medfinansiører  og som medlemmer av 

referansegruppen for prosjektet. Søknaden vil rettes mot Norges Forskningsråd ved Renergi-

programmet og være en KPN-søknad. Denne søknadstypen fordrer 20% medfinansiering fra 

næringslivet. NFR går inn med de resterende  80 % av finansieringen. Denne søknadstypen gir 

en mulighet for næringslivet til å få finansiert nødvendig forskning med et betydelig bidrag fra 

NFR. Totalrammen på prosjektet (over 3 år) er fra 5–7 ½ mill kr. Vi vil dermed trenge 1–1,5 mill 
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kroner i brukerfinansiering for å utløse rammen, anslagsvis 2–300 000 kroner per deltaker. 

Søknadsfristen er 31. august 2011. 

6.2.1.1.4 Deltakere fra næringsliv og offentlig sektor – brukere 

Vi er p.t. i dialog med Siemens, AF-gruppen, Norsk Teknologi, Husbanken, NBBL, Enova, NVE, 
Fredrikstad Energi, Hafslund og Energi Norge – og vi trenger en snarlig avklaring av hvem som 
ønsker å delta i et eventuelt spleiselag. I tillegg vil vi ønske å ha med KS, Standard Norge, samt 
deltakende kommuner og borettslag i referansegruppen. En del av de nevnte 
foretakene/organisasjonene har sagt seg interesserte i å sitte i referansegruppen. 


