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Forord 
Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan 

energisparekontrakter med garanti kan benyttes for å oppnå energisparing på en enkel og lønnsom 

måte. Brosjyren reflekterer i stor grad erfaringene som ble gjort i Nedre Silkestrå Borettslag i Oslo 

gjennom et pilotprosjekt og bør oppfattes som et eksempel på hvordan slike kontrakter kan benyttes 

av boligselskap. Vi forklarer også prinsippet for EPC, beskriver de ulike trinnene i prosessen og peker 

på noen viktige punkter som bør avklares før man eventuelt går i gang med et EPC-prosjekt.  

Brosjyren er et resultat av et pilotprosjekt om energisparekontrakter med garanti (EPC - fra engelsk: 

Energy Performance Contracting) som ble gjennomført i Nedre Silkestrå Borettslag i 2013-14. Piloten 

ledes av Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og er en del av forskningsprosjektet ESPARR – 

Energisparing fra regulering til realisering, som ledes av CICERO Senter for klimaforskning. ESPARR 

finansieres av Norges forskningsråd (2012-14). Pilotprosjektet ble støttet av Enova, Husbanken, AF 

Gruppen Norge AS, OBOS og Oslo Kommune via Klima- og energifondet. 

Vi viser til to utgitte publikasjoner, som kompletterer innholdet i denne brosjyren:   

 «Få oppslutning om oppgradering. Veileder for styrer i borettslag og sameier»,  

utgitt av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og SINTEF Byggforsk  

 «Energisparekontrakter (EPC). Fra ord til handling – veileder for kommunal gjennomføring av 

energi- og klimatiltak», utgitt av Energiråd Innlandet i desember 2013 

 

Brosjyren er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har hatt følgende medlemmer: 

 Kjell Gurigard, Siv.ing. Kjell Gurigard AS, uavhengig rådgiver 

 Jørgen Molvig, AF Energi & Miljøteknikk AS 

 Jon-Erik Lunøe, OBOS Prosjekt 

 Kristin Helena Amundsen, Norske  Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) 

 Lisbeth Stokke Fjeldly, Asker kommune  

 Tanja Winther, forsker, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo 

Vi takker styret i Nedre Silkestrå borettslag, spesielt Dag Andreassen og Stig Hvoslef, for samarbeidet 

og for at borettslagets erfaringer kan deles med andre. 

 

Denne brosjren er tilgjengelig på nettsidene til NBBL, Enova og Husbanken  

 

Oslo, 3. mai 2014 

  

http://www.sintef.no/uploadpages/281979/Veileder%20BESLUTT.pdf
http://www.energirad-innlandet.no/images/Kommuner/krd/veiledere/veileder_epc_desember.pdf
http://www.energirad-innlandet.no/images/Kommuner/krd/veiledere/veileder_epc_desember.pdf
http://www.nbbl.no/Boligfakta/Rapporter-og-brosjyrer
http://www.enova.no/radgivning/privat/aktuelt/241/0/
http://husbanken.no/fou/miljo-og-energi-fou/
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1. Energisparekontrakter med garanti (EPC): Hva og hvorfor? 
 

EPC er den engelske forkortelsen for energy performance contracting og betegner en kontrakt som 

spesifiserer hvordan energibruk i bygg skal effektiviseres og reduseres over tid. For et boligselskap 

som ønsker å redusere energibruken i sine bygg, kan man inngå en kontrakt med en 

energientreprenør1 som vil kunne utføre tiltak på byggene og samtidig sørge for at målene for 

energisparing blir oppnådd. Det viktigste som skiller EPC-prosjekter fra andre oppdrag er at 

energientreprenøren gir en økonomisk garanti for at de oppsatte målene for sparing blir realisert.  

EPC-prosjekter omfatter en rekke aktiviteter som gis i 

ett samlet tilbud, for eksempel enøkanalyser, 

energimerking, utarbeidelse av søknad om støtte og 

gjennomføring og oppfølging av ulike tiltak for 

energisparing og inneklimaforbedring. EPC-oppdrag 

utlyses på det åpne markedet. Prosedyren er relativt 

enkel, men kunden kan ha behov for en erfaren 

rådgiver i prosessen. Etter de innledende 

forberedelsene, er EPC-oppdrag vanligvis inndelt i tre 

faser, der en og samme entreprenør tar ansvaret for 

de tre fasene (1 til 3).  

Fase 0: Boligselskapets forberedelser. Oversikt over bygningsmassen, energibruk m.m. 

Utarbeidelse av grunnlagsdata, konkurranseunderlag og utlysning av tilbudskonkurranse. 

Energientreprenørene gir forpliktende tilbud med fastsatte mål for energisparing. 

Forhandlinger og inngåelse av kontrakt for fase 1. 

Fase 1:   Analysefasen. Detaljert analyse av energisparepotensialet i boligselskapet, forslag til 

tiltak inkludert fast pris på disse og tilhørende sparegaranti. 

Fase 2:  Gjennomføringsfasen (tiltak). 

Fase 3:  Sparegarantifasen. Opplæring av driftspersonell og brukere, oppfølging av tiltak og 

overvåkning av energi- og effektbruk i hele sparegarantiperioden. 

Det er et prinsipp for EPC-prosjekter at oppdragsgiver (boligselskapet) har en ensidig opsjon, men 

ikke en plikt til å inngå avtale om gjennomføring av tiltak (fase 2). 

                                                           
1 En «energientreprenør» er en entreprenør som leverer sparegaranti (ref. Norsk Standard 6430: 2014).  

Boks 1 Piloten i Nedre Silkestrå: Hvor mye 

energisparing garanterte entreprenøren?   

Energientreprenøren ga boligselskapet en 
økonomisk bindende garanti om at de vil 
redusere sin innkjøpte mengde energi med 
en tredjedel i forhold til samlet energibruk 
(fra 200 til 140 kWh/m2). Dette tilsvarer 
nivået på sparing som er oppnådd via EPC i 
norske kommuner. 



Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap. Resultater fra pilot. 
 

5 
 

 

Figur 1 Prinsippskisse for EPC-kontrakt som viser hvordan energikostnadene reduseres over tid. FDV = 

forvaltning, drift og vedlikehold. I perioden rett etter tiltak (Start garantiperiode) reduseres energikostnadene, 

mens det samlede kostnadsnivået holdes oppe på grunn av renter og avdrag på investeringen, samt tiltakenes 

driftskostnader, opplæring osv. Når disse er nedbetalt (Slutt kontrakt), har byggeier en lavere totalkostnad, og 

vil fortsette å ha dette inntil nye investeringer blir nødvendige. Kilde: Kjell Gurigard. 

 

EPC-prosjekter gjennomføres på en relativt enkel og forutsigbar måte. Boligselskapet forholder seg til 

én entreprenør som gir en fastpris på investeringskostnaden og en garanti for hvor mye energi- og 

effektbesparelser som skal oppnås i inntjeningstiden for tiltakspakken. Sparegarantiperioden er ofte 

like lang som inntjeningstiden for tiltakspakken, men det er også eksempler på at denne perioden 

kan gjøres kortere dersom boligselskapet ønsker dette. Merk at det er sparte kWh/kW som er 

referansen for målet om sparing. Det vil si at det er boligselskapet og beboerne selv som bærer 

risikoen for endringer i energi- og effektpriser, slik de også er i forkant av et EPC-prosjekt. Denne 

risikoen reduseres med redusert energibruk.  

Energientreprenøren bærer en risiko med hensyn til garantier om fremtidig privat energibruk fordi 

det er knyttet usikkerhet til brukernes adferd. Det finnes ulike modeller for fordeling av risiko og 

gevinst mellom entreprenør og kunde. 

Kontraktene er utformet slik at dersom den avtalte 

energireduksjonen ikke oppnås, må 

energientreprenøren gi en økonomisk kompensasjon 

til boligselskapet. En avtale om avvikshåndtering 

spesifiseres i kontrakten (se boks 2 for hvordan dette 

ble gjort i Nedre Silkestrå). Fordi entreprenøren har 

profesjonell kunnskap om effekten av ulike tiltak – og 

fordi vedkommende bedrift er økonomisk ansvarlig 

for at målene nåes – kan man med rimelig sikkerhet 

anta at de oppsatte målene for sparing vil bli realisert. 

Målet er å motivere til tett oppfølging fra 

energientreprenøren i hele sparegarantiperioden.  

Boks 2 Avvikshåndtering, pilot Nedre 

Silkestrå 

Følgende avtale om avvikshåndtering ble 

inngått: Hvis man oppnår et resultat som 

er dårligere enn 70 prosent av sparemålet 

(under-prestasjon), må 

energientreprenøren kompensere 

boligselskapet økonomisk. Hvis man 

oppnår et resultat som er bedre enn 110 

prosent av sparemålet (over-prestasjon), 

deles gevinsten mellom energientreprenør 

og boligselskap. 
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2. I hvilke situasjoner kan energisparekontrakt med garanti være 

egnet for boligselskap?  
 

En god vedlikeholdsplan gir et godt grunnlag for oppgradering generelt og EPC spesielt. Mange 

boligbyggelag tilbyr planlagte, periodiske vedlikeholdsplaner til boligselskapene de forvalter. 

Gjennom Husbanken kan en få tilskudd til å foreta en tilstandsvurdering. En slik plan er starten på en 

prosess for å utvikle ideer til effektive og lønnsomme tiltak. Under følger noen sentrale spørsmål som 

bør hensyntas når et boligselskap vurderer om EPC kan være aktuelt for seg. 

 

 Spørsmål Vurderes 

1 Hva er bygningsmassens 
alder og tekniske tilstand? 

Høy alder og stort behov er tegn på at oppgradering, vedlikehold og 
enøktiltak er hensiktsmessig. Har boligselskapet en vedlikeholdsplan? 

2 Fokus på vedlikehold 
og/eller energisparing? 

Beboere har gjerne mest fokus på vedlikehold, som gir synlige 
resultater. Dette i motsetning til enøk, som gir (mer usynlig) sparing 
over tid. Jo mer rene vedlikeholdstiltak som inkluderes i EPC, desto 
mindre lønnsomme vil selve EPC-prosjektet bli. 

3 Hva er ambisjonene for 
energisparing? 

EPC-prosjekter kan i prinsipp romme et stort spenn av tiltak, fra enklere 
enøktiltak som å legge om til rimeligere energikilder, til å oppnå 
betydelig reduksjon i energibruk der resultatet tilfredsstiller strenge 
standarder som lavenergi- eller passivhus. Graden av ambisjon vil 
avhenge av byggenes alder og tilstand, boligselskapets egen motivasjon, 
den offentlige støtten som gis ulike typer tiltak samt 
energientreprenørens erfaring og kompetanse. Ambisjonsnivå kan 
defineres i underlaget for tilbudskonkurransen (fase 0) eller i løpet av 
analysefasen (fase 1) da også offentlige støtteordninger tas i 
betraktning. 

4 Hvordan måles energibruk i 
dag? Har vi oversikt over 
energibruk siste tre år? 

Dette er avgjørende spørsmål som gir føringer for hva som kan inngå i 
et EPC-prosjekt, se del 3. 

5 Hvordan er boligselskapets 
økonomi? 

Prinsippet for EPC-prosjekter er at investeringene vil bli nedbetalt via 
den garanterte inntjeningen som oppnås av tiltakene. Hvorvidt man 
likevel vil kunne få en midlertidig økning av felleskostnadene avhenger 
av finansieringsmodellen og tiden det tar inntil tiltakene har effekt på 
innkjøpt mengde energi samt andelen vedlikehold som legges inn i 
tiltakspakken. Nedbetalte lån indikerer generelt at oppgradering kan 
håndteres finansielt. 

6 Hvilke tilbydere av EPC er 
tilgjengelige i vårt område? 

Avhengig av beliggenhet, kan det være en utfordring å motivere 
entreprenører til å komme med tilbud. Det finnes rundt 8 
energientreprenører i Norge med erfaring fra EPC. 

7 Hvordan sammenlikne ulike 
tilbud? 

Vi anbefaler at boligselskap benytter standardiserte maler og kontrakter 
ved utlysning av tilbudskonkurranser på EPC-oppdrag, slik at tilbudene 
blir sammenliknbare. Se under.  

8 Hvem kan bistå i prosessen?  Hvis ikke styremedlemmene eller andre beboere selv har inngående 
erfaring med enøkprosjekter generelt og EPC spesielt, er det trolig 
behov for konsulenthjelp. Fordi maler foreligger, behøver ikke 
oppgaven være så omfattende, men en rådgiver bør ivareta byggeiers 
interesser fra formulering av oppdrag til signering av kontrakter og 
oppfølging av disse.  
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3. Grunnlagsdata som må fremskaffes  
 

Før tilbudskonkurransen kan utlyses, må boligselskapet beskrive oppdraget. Det kreves en del arbeid 

for å utarbeide grunnlagsdata. Her skal boligselskapet best mulig informere om blant annet: 

 byggenes alder og tilstand 

 tekniske anlegg  

 energi- og effektbruk 

Det viktig å klargjøre tidlig i prosessen om man faktisk har eller kan skaffe tilgang på energibruksdata, 

både historisk og for fremtiden, fordi det gir føringer for hva som kan inngå i EPC-prosjektet. Ofte vil 

boligbyggelaget som er boligselskapets forvalter sitte med god informasjon om dette. Listen under 

viser noen momenter som er relevante for utarbeidelsen av grunnlagsdata. 

 Type grunnlagsdata Hvordan de fremskaffes 

1 Energibruksdata fellesmålere  Etterspørres fra netteier og eventuelt fjernvarmeleverandør: 
Temperaturkorrigert energibruk tre siste år for alle energibærere som 
skal inngå i EPC-prosjektet samt avtale om tilgang til fremtidige data i 
sparegarantiperioden. Det kan kreves kompensasjon for medgått 
arbeid. 

2 Strømbruk som måles og 
avregnes individuelt 

For boligselskap er det en utfordring å innhente navngitte 
opplysninger fra netteier fordi dette krever samtykke fra hver enkelt 
husstand. Hvis slikt samtykke er vanskelig å oppnå, bør strømbruk som 
måles individuelt holdes utenfor EPC-prosjektet. Hvis strøm i tillegg 
brukes til oppvarming, vil en vesentlig andel av energibruken falle 
bort, og EPC synes lite egnet som kontraktsform. Noen boligselskap 
praktiserer fellesmåling av strøm, som gjør det enkelt å inkludere slik 
energibruk i EPC-prosjekter. Det planlegges imidlertid et forbud mot 
fellesmåling i Norge, hvilket trolig vil hindre bruk av EPC.  
Selv om man ekskluderer individuelt målt strømbruk i EPC-prosjektet, 
vil man trenge en oversikt over beboernes samlede individuelle 
energibruk for å kunne beregne boligselskapets totale energibruk. 
Man bør derfor sjekke om slike opplysninger kan fremskaffes fra 
netteier i anonymisert og/eller aggregert form. 

3 Sjekke betingelser ved 
oppsigelse av eksisterende 
avtaler (fjernvarme) 

Hvis man bruker fjernvarme og det er aktuelt med en omlegging til 
geotermisk varme, bør man sjekke betingelsene for oppsigelse i 
fjernvarmekontrakten. Generelt har boligselskap tilknytningsplikt, 
men ikke kjøpsplikt.  

4 Fremskaffe tegninger, 
beregne areal * og energibruk 
per areal 

Bør kunne fremskaffes og beregnes i alle EPC-prosjekter. 
 

* Med hensyn til sparegarantien, er det viktig å definere hvilket areal som oppgis. Det bør brukes oppvarmet 

bruksareal (målt innvendig yttervegg inkludert innvendige vegger, sjakter og trapper som er bevisst oppvarmet 

med eget varmeelement). 

4. Hva inngår i konkurranseunderlaget? 
 

Konkurranseunderlaget beskriver selve EPC-oppdraget og sendes entreprenørene i form av en 
tilbudsinvitasjon med vedlegg. Her oppgir boligselskapet informasjon som er nødvendig for at 
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energientreprenørene skal kunne utarbeide og levere sine forpliktende – og sammenliknbare – tilbud 
på mål for energisparing og prosjektenes økonomiske lønnsomhet.  
 
Konkurranseunderlaget spesifiserer 

 boligselskapets tekniske tilstand og energibruk 

 hva slags energibruk som ønskes inkludert som førforbruk og inkludert i sparegarantien  

 øvrige kriterier for konkurransen 

 tilbudsformular og kontraktsmaler 

 skjema for dokumentasjon av energintreprenørens erfaring og kompetanse 
 
I piloten i Nedre Silkestrå Borettslag ble det benyttet maler utviklet av Kommunenes sentralforbund 
(KS) som var tilpasset boligselskap. Her inngikk en rekke dokumenter som vedlegg til 
tilbudsinvitasjonen (se boks 3). Det foreligger en ny norsk standard (NS 6430: 2014) som antas å bli 
en viktig referanse for EPC-kontrakter som inngås i Norge. 

 
 
 
Spesifisering av kriteriene for konkurransen 

Tilbudsinvitasjonen definerer blant annet  

 hva slags energibruk som ønskes redusert, eventuelt inkludert en spesifikasjon av 
ambisjonene for ønsket energireduksjon 

 hvordan lønnsomhet skal beregnes og  

 hvordan avvik fra oppsatte mål skal håndteres finansielt  
 
For at EPC-prosjekter skal kunne initieres, er det viktig å balansere de to partenes interesser. 
Energientreprenørene skal være motivert til å gi tilbud og forplikte seg til å ta en viss risiko. 
Usikkerheten rundt fremtidige endringer i energibruk som følge av beboeres atferdsendring er en 
viktig del av entreprenørens risikovurdering.  Boligselskapet skal oppnå mest mulig lønnsomme 
energitiltak.  
 

Boks 3 Vedlegg til tilbudsinvitasjonen, pilot Nedre Silkestrå 

A Tilbudsformular 

B Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt (overordnet) 

C Avtale om prosjektutvikling (fase 1) 

D Avtale om prosjektgjennomføring (fase 2) 

E  Avtale om prosjektoppfølging (fase 3) 

F Prosjektutviklingsrapport - mal 

G Grunnlagsdata 

H  Beskrivelse av boligselskap 

J Vedlikeholdsplan 

X Framdriftsplan 

Y, Z Skjema for firmaattest, skatteattest for hhv. MVA og skatt, HMS egenerklæring, foretakets 

årsberetning og årsregnskap de siste tre år, dokumentasjon av teknisk/faglig kompetanse. 

 

Uthevede punkter ble utarbeidet av boligselskapet/rådgiver for det konkrete prosjektet, mens de 

resterende dokumentene foreligger som maler. 
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 Besluttes Vurderes/anbefales Valgt for pilot Nedre Silkestrå 

1 Format på 
utlysningen 

Vi anbefaler at man benytter seg av 
malene/formularene som er utviklet av KS og 
tilpasset boligselskap og/eller den nye norske 
standarden (NS 6430). Disse standardene er ikke 
fokusert på vedlikehold og oppgradering, men 
slike tiltak kan innarbeides i tilbudsinvitasjonen 
eller inkluderes i analysefasen (fase 1) i dialog med 
energientreprenøren. 

KS-malene tilpasset boligselskap 

2 Hva slags 
energibruk skal 
inngå i 
sparegarantien? 

 Graden av tilgang til energibruksdata gir viktige 
føringer for hva som kan inngå (se del 3)  

 For at tiltakene skal monne, er det viktig å 
inkludere de største kildene til energibruk 
(oppvarming og varmtvann). Hensynet til 
enkelhet (f.eks. fellesmåling av strøm og vann 
til oppvarming) veies opp mot ansvarliggjøring 
av den enkelte beboer 

 Fellesarealer egner seg å inkludere  

 Hvis det er stor utskifting av beboere, kan det 
avtales at forbruket til folk som flytter ut og inn 
(som kan ha ulike forbruksmønstre) holdes 
utenfor sparegarantien 

 Det er mulig å holde de mest risikoutsatte 
typene energibruk utenfor sparegarantien, 
men da kan også hensikten med denne 
kontraktsformen langt på vei falle bort 

 Tilbudsinvitasjonen kan definere ambisjonene 
for ønsket energireduksjon 

 Fellesmålt varmtvann til 
oppvarming og 
forbruksvann  
 
 
 
 
 
 

 Strøm i fellesarealer  

 Forbruket til boliger som 
skifter eiere/beboere 
inkluderes også i 
sparegarantien  
 
 
 
 
 

 Ingen forhåndsdefinisjon av 
ambisjonsnivå for sparing. 

3 Kriterier for 
beregning og 
vurdering av tilbud 

For å gjøre tilbudene sammenliknbare, bør man 
spesifisere nøkkeltall for beregning av 
energisparing og lønnsomhet og hvordan 
tilbudene vil bli vurdert.  
Det er viktig å skille mellom inntjeningstiden for 
tiltakspakken som benyttes i den innledende 
runden for å kunne sammenlikne tilbudene på den 
ene siden, og økonomisk levetid på tiltak på den 
andre siden. I praksis vil økonomisk levetid for 
ulike tiltak variere. For eksempel kan 
automasjonstiltak ha 10 års økonomisk levetid og 
vindusutskiftning 30 års økonomisk levetid. Hvis 
man ikke justerer for dette i analysefasen, kan 
boligselskapet gå glipp av svært gode og 
lønnsomme tiltak (som har lang økonomisk 
levetid.) 

Nøkkeltall oppgitt:  

 inntjeningstid rundt 10 år  

 eksklusiv offentlig støtte  

 eksklusiv MVA 

 energipris 85 øre/kWh  

 nåverdi: 15 års 
inntjeningstid for 
tiltakspakken, 
kalkulasjonsrente 5 %  

Hvordan tilbud ville bli vurdert: 

 70% vekt på lønnsomhet, 
herav 50% nåverdi (NOK) 
og 50% spart energi 
(kWh/kW) 

 30% vekt på kostnader i 
fase 1 (analysen)  

4 Håndtering av 
avvik 

Kontrakten må spesifisere hvordan under- og 
overprestasjon skal håndteres finansielt. Blant 
kommuner er det vanlig å sette disse verdiene til 
hhv. 90% og 110%. 

Kontrakt anses oppfylt ved 70% 
av beregnet energibesparelse. 
Hvis mindre enn dette oppnås, 
må energientreprenør 
kompensere boligselskapet 
finansielt. Overskudd fra 
besparelser på mer enn 110% i 
forhold til mål deles likt mellom 
boligselskapet og 
energientreprenøren. 
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Merk at konkurranseunderlaget ikke spesifiserer hvilke tiltak som skal gjennomføres, kun kriteriene 

og premissene for konkurransen og kontraktsmaler. Når enøkanalyse foreligger (fase 1), velger 

boligselskapet om prosjektet skal videreføres og i så fall hvilke tiltak som skal gjennomføres. Det er 

opp til energientreprenørenes kreativitet og økonomiske beregninger å foreslå lønnsomme tiltak for 

energisparing. Entreprenøren er deretter ansvarlig for å iverksette tiltakene, følge dem opp og måle 

energibruken over tid mens de innehar det økonomiske ansvaret for at målene nås. 

5. Hvordan sikre gode prosesser internt og mot energientreprenør? 
NBBL-veilederen «Få oppslutning om oppgradering!» legger stor vekt på informasjon og medvirkning 
fra eiere og beboere for sikre vellykkede prosjekter i borettslag og sameier. EPC-prosesser bør også 
forankres blant eierne, spesielt i den tidlige fasen og før tiltak gjennomføres, men man er også 
avhengig av godt internt samarbeid når tiltakene skal gjennomføres for at mest mulig sparing skal 
oppnås. I EPC-prosjekter kan styret innta en mer nøytral rolle enn ellers med hensyn til forslag til 
løsninger/tiltakspakke og heller fokusere på å tilrettelegge selve EPC-prosessen i samarbeid med 
rådgiver. 

Etter at behovet for oppgradering er kjent, og styret, gjerne i samråd med boligbyggelag e.l., har 
vurdert energisparekontrakt med garanti som egnet, bør det holdes generalforsamling/sameiermøte 
(GF/SM). Her presenteres prinsippet for og erfaringer med EPC og ideen om utlysning av 
tilbudskonkurranse. Man kan eventuelt vedta bevilgning til forberedelse (fase 0) som blant annet 
inkluderer utarbeidelse av konkurranseunderlaget, kostnader til rådgiver, innsending av søknad om 
støtte til enøkanalyse, med mer. Dette tilsvarer NBBL-veilederens punkt 5 «Ordinær 
generalforsamling/sameiermøte: evt. vedtak om bevilgning til utredning.» Man kan i tillegg be 
generalforsamlingen om aksept for at styret senere kan inngå kontrakt med energientreprenør om 
fase 1 (analysen som vil spesifisere investeringsbehov og sparegaranti), eller komme tilbake til GF/SM 
når tilbud for fase 1 foreligger.  

 

 

Figur 2 EPC-prosessen og viktige stadier for involvering av styret, beboere og energientreprenører 

Det er et viktig prinsipp i EPC-prosjekter at oppdragsgiver har en ensidig opsjon, men ikke en plikt til 

å inngå avtale om gjennomføring av tiltak (fase 2). Hvis boligselskapet velger å ikke inngå kontrakt 

om fase 2, skal det kompensere energientreprenøren for fase 1, dersom energianalysene er utført i 

Vurdere 
behov

Fase 0 
Forberedelser

Fase 1 
Analyse

Fase 2
Gjennomføring

Fase 3
Sparegaranti

Vurdere behov, 
presentere EPC på (eget?)  
GF/SM: Info, vedtak om 
igangsetting og bevilgning 
til forberedelser (fase 0) 
og eventuelt også vedtak 
om bevilgning til analyse 
(fase 1)  
 

Styret/rådgiver: Søke offentlig 
støtte til enøkanalyse, utlyse 
konkurransen, forhandle og 
velge beste tilbud  
Inngå kontrakt fase 1 

GF/SM: 
Godkjenning av 
tiltakspakke  
Inngå kontrakt 
faser 2 og 3 

Involvere 
beboere i 
gjennomføring 
av tiltak 

Involvere 
beboere i 
oppfølging av 
tiltak 

http://www.nbbl.no/Portals/1/NBBLs%20filarkiv/PDF'er/Brosjyrer/2012-03-15%20BESLUTT-veileder.pdf
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henhold til konkurranseunderlaget. Dette ansvaret taler for å kople inn GF/SM før kontakt for fase 1 

inngås. 

Generalforsamlingen bør godkjenne tiltakspakken med kostnader før kontrakt for fase 2 inngås. 

 

Kontakt med energientreprenørene 

Rådgiver og styreleder/styret utgjør kontakten mot entreprenørene fra oppdraget lyses ut (fase 0) og 

videre med den utvalgte energientreprenøren gjennom de tre sentrale fasene til avslutning.  

Forberedelser: Fase 0 (ca 3 mnd), aktuelle spørsmål/punkter: 

A. Hvem kan tilby EPC i vårt geografiske område? 

B. Hvem står for kommunikasjonen med energientreprenørene: styreleder, rådgiver eller andre?  

For alle rettslig bindende dokumenter, bør styreleder (med fullmakt fra eierne) være 

avsender. I piloten sto styremedlem/forsker/konsulent for kommunikasjonen i en tidlig fase. 

Fra og med formell utlysning av prekvalifisering og konkurranse sto styreleder for 

utsendelsene (per epost), mens det var spesifisert at borettslagets rådgiver var adressat for 

tilbud og kommunikasjon inntil signering av kontrakt. 

C. Rett på tilbud eller prekvalifisering?  

I pilotprosjektet ble tre entreprenører prekvalifisert og de var lovet en kompensasjon etter 

innlevering av godkjent tilbud. Det vanlige er at entreprenøren dokumenterer sin erfaring og 

kompetanse i tilbudet på energisparekontrakt med garanti (fase 0).  

D. Utarbeide grunnlagsdata og resten av konkurranseunderlaget, sette tilbudsfrist (ca 3-4 mnd) 

og lyse ut tilbudskonkurransen 

E. Etikk: sørge for like konkurransevilkår og at informasjon behandles konfidensielt  

Alle entreprenører må til enhver tid motta den samme informasjonen om prosjektet, slik at 

vilkårene for konkurransen blir like for alle. Opplysninger om hvem som er involvert og hva 

det enkelte tilbudet inneholder, behandles konfidensielt inntil annet er avtalt med den 

enkelte entreprenør. 

F. Befaring: I etterkant at utlysningen og i god tid før tilbudsfristen, anbefales det å arrangere 

en befaring slik at entreprenørene blir kjent med bygningene, stedet og sentrale personer i 

prosjektet.  

G. Behov for å komme inn i den enkelte leilighet 

Det bør spesifiseres hvordan man sikrer adkomst til enkeltleiligheter hvis tiltak krever dette.  

H. Vurdere innkommende tilbud, forhandlingsmøter med alle, revidert tilbud, velge beste 

I. Signere EPC-kontrakt for analysefasen (fase 1) med en energientreprenør  

 

Fase 1: Analysefasen (ca 4-6 mnd) 

Gjennomføring av analyse og søknad om offentlig støtte. Eventuell termofotografering, 

energimerking og kontroll. Forslag til tiltakspakke fra entreprenør med garanti om energisparing. Hvis 

tiltakspakken aksepteres av oppdragsgiver, signeres EPC-kontrakt for fase 2 og 3 samtidig. 
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Fase 2: Gjennomføringsfasen (ca 6 mnd – 2 år) 

Her gjennomføres de tiltakene som boligselskapet bestemmer seg for. 

Fase 3: Sparegarantifasen. Prosjektoppfølging X år og avslutning 

Etter at installasjonsfasen er gjennomført og overtakelsesbefaring har funnet sted, videreføres et 

nært samarbeid mellom byggeier og energientreprenør. Det kan gjennomføres kurs og opplæring for 

vaktmester, og annet driftspersonell innen boligselskapet eller eksterne serviceleverandører samt for 

beboerne. Sparegarantien skal evalueres og følges opp hvert år i inntjeningstiden for tiltakspakken. 

Det anbefales i tillegg at entreprenør ved reklamasjonsfristens utløp for tekniske anlegg avholder 

befaring sammen med representant for boligselskapet.  

 

6. Sluttord 
Det positive utfallet av piloten i Nedre Silkestrå så langt indikerer at energisparekontrakter med 

garanti kan være et egnet virkemiddel for å oppnå reduksjoner i energibruk blant norske boligselskap 

på en enkel måte. En stor fordel med denne typen kontrakter er garantien om lønnsomhet som gis 

før prosjektet starter opp. Boligselskap kan dermed relativt risikofritt initiere og gjennomføre 

enøkprosjekter.  Den forholdsvis enkle prosedyren er annet et fortrinn, der forslag til tiltak først 

kommer inn fra ulike energientreprenører, før analyse og tiltakspakke blir gjennomført av tilbyderen 

av det mest lønnsomme alternativet. Styret og beboerne beholder samtidig beslutningsmyndigheten 

gjennom prosessen. Vi tror EPC-modellen vil kunne gjøre det mer attraktivt for boligselskap å satse 

på energieffektivisering og større oppgraderingsprosjekter der dette er hensiktsmessig.   
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Vedlegg: Eksemplet Nedre Silkestrå Borettslag  
Nedre Silkestrå Borettslag ligger på Skøyen i Oslo. Det ble ferdigstilt i 1982 og er en del av OBOS. 

Boligselskapet har 14 blokker som hver er på fire bebodde etasjer inkludert loftsleiligheter. Til 

sammen er der 146 leiligheter fordelt på 21 oppganger og totalt 12.500 m2 oppvarmet bruksareal. 

Ved oppstart av piloten lå borettslagets årlige totale energibruk på 200 kWh/m2. 

Årsaker til at Nedre Silkestrå var motivert til å gjennomføre et EPC-prosjekt 

 Bygningsmassens alder hadde passert 30 år. Selv om vedlikeholdsarbeid var utført jevnlig, 

antok man at det ville bli behov for et større vedlikeholds- og oppgraderingsbehov den 

kommende 10-årsperioden. Kjente svakheter var for eksempel at det trakk kald luft fra 

enkelte stuevinduer, noen radiatorer kunne ikke reguleres, fuktskader var observert i enkelte 

ytterpanel og kjellere, lys sto på kontinuerlig i oppganger og garasje osv. Styret hadde satt 

opp en vedlikeholdsplan som både omfattet energitiltak og andre tiltak. Denne 

vedlikeholdsplanen ble en sentral del av konkurranseunderlaget for EPC og ga 

entreprenørene innsikt i hvilke tiltak beboerne selv anså som viktige og relevante. 

 Borettslaget hadde relativt god økonomi. Husbanklåner var tilnærmet nedbetalt, og 

felleskostnadene var nylig redusert for å gjenspeile nedgangen i faktiske kostnader. Man 

anså at beboernes villighet til å øke husleien ville være til stede i et større enøk- og 

rehabiliteringsprosjekt gjennom EPC.  

 Styret hadde på forhånd kjennskap til EPC. Etter først å ha gjennomført en konvensjonell 

prosess hvor tilbud på enøkanalyse ble innhentet, var styret motivert til å forsøke å få til en 

EPC-prosess for å få gjort både analyser og tiltak.  

 

Energikilder og energibruk 

Nedre Silkestrå er tilknyttet fjernvarme for oppvarming og varmt forbruksvann til bruk i leilighetene 

og fellesarealene (oppganger, kjellerboder, fyrrom, utelys, garasje, to vaskerier, barnehage mm). Det 

er ikke individuell måling av varmtvann. Betaling skjer ut fra en beregningsnøkkel basert på 

leilighetenes areal. Gjennomsnittlig forbruk av fjernvarme var 1.655 GWh per år. Borettslaget har 24 

fellesmålere for elektrisitet (0,099 GWh per år). Den samlede, fellesavregnede energibruken til 

oppvarming, forbruksvann og strøm på 1.754 GWh per år inngikk som «basisforbruket» i 

konkurranseunderlaget for EPC-prosjektet.  

Privat strømenergibruk (0,83 GWh per år) ble holdt utenfor blant annet fordi man anså at denne 

typen energibruk ville komplisere avregningen (individuelle målere) og redusere entreprenørenes 

vilje til å gi en sparegaranti. Det vil si at 32 prosent av den totale energibruken på 2,58 GWh ble holdt 

utenfor konkurransen, mens 68 prosent var inkludert.  

Hva ble fremskaffet av energibruksdata og hva inngikk i konkurranseunderlaget? 

Energibruksdata (temperaturkorrigert for de tre foregående årene ble innhentet fra netteier og 

fjernvarmeleverandør. I den utlyste konkurransen valgte styret å fokusere på energisparing og 

lønnsomhet. Andre deler av vedlikeholdsplanen vil kunne inkluderes i den videre dialogen med den 

aktuelle entreprenøren (fase 1). Kriteriene for vurdering av tilbud ble gjort kjent for leverandørene 

samtidig med utlysningen av EPC-konkurransen (oppgitt i del 4 over).  
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Gjennomføring og resultat av prosessen 

Gjennom pilotprosjektet ble en rekke norske entreprenører invitert til å delta i konkurransen om å 

tilby EPC til Nedre Silkestrå. Fordi piloten ønsket å kompensere entreprenører med kr 25 000 for å 

komme med sine tilbud, ble det gjennomført en runde med prekvalifisering der entreprenørene 

leverte firmadokumentasjon og dokumenterte sin erfaring. I vanlige EPC-prosjekter oppgis slik 

dokumentasjon sammen med selve tilbudet.  

Fire entreprenører ble prekvalifisert. Deretter ble det arrangert en befaring der entreprenørene fikk 

komme inn i fire typiske leiligheter i ulike størrelser (3, 4 og 5-roms, ulike etasjer) samt observere 

fellesarealene (barnehage, vaskeri, oppganger, garasje). I etterkant leverte tre entreprenører sine 

tilbud der nedbetalingstiden varierte fra 8 til 11 år (før offentlig økonomisk støtte), som var i henhold 

til borettslagets ønske. Alle tilbudene inkluderte betydelige reduksjoner i mengde innkjøpt energi: 

mellom 46 og 68 prosent av basisforbruket. Ut fra vektede beregninger av hhv. nåverdi, spart energi 

og kostnadsanalyse inkl. energimerking, ble det mest økonomisk lønnsomme alternativet valgt.  

Som nevnt i del 4 over, inkluderte tilbudsinvitasjonen en spesifikasjon om avvikshåndtering, som 
innebærer at entreprenøren vil måtte kompensere borettslaget hvis man ikke oppnår minst 70 
prosent av det som var målet. Tabellen under viser hva slags type energibruk som inngikk i EPC-
piloten i Nedre Silkestrå, hvilket mål for energisparing som ble gitt av entreprenøren som vant 
konkurransen, og hva sparegarantien utgjorde. 

   Energibruk 
 

kWh/m2 Av samlet, 
eksisterende 
energibruk 

Av basisforbruk 

Samlet, eksisterende energibruk per år 2.58 GWh 200 100%  

Individuelt strømforbruk (holdt utenfor 
EPC-prosjektet) 

0.83 GWh  32%  

Basisforbruk inkludert i EPC-utlysningen: 
Varmtvann (oppvarming og forbruksvann) 
samt strøm i fellesarealer 

1.75 GWh  68% 100% 

Mål om sparing  1.193 GWh  46% 68% 

Resulterende energibruk etter tiltak (mål) 1.387 GWh 111 54%  

Mengde sparing som energientreprenør 
garanterer for økonomisk 

0.835 GWh  32% 48% 

Resulterende energibruk som 
energientreprenør garanterer for 
økonomisk 

1.745 GWh 140 68%  

 

Alle de tre tilbudene inkluderte installasjon av varmepumpe, regulering av turtemperatur på 

varmeanlegget samt styring og utskifting av lyskilder i fellesanlegg. To av tilbudene foreslo 

installasjon av måleutstyr for varmtvann inne i de enkelte leilighetene, mens ett tilbud kun forholdt 

seg til fellesoppvarming og fellesarealer. I forhandlingsprosessen ble det avklart en del ting, blant 

annet at tilbudene kun skulle inkludere måling av 15 eksempel-leiligheter inkludert loft i en runde 

med termofotografering (vinterstid). Det ble også avtalt at man i utgangspunktet skulle inkludere 

energimerking av alle leilighetene, men at beboere som ikke var tilgjengelig etter to forsøk ville utgå. 

Det ble vurdert om universalnøkkel skulle utlånes slik at energientreprenør enkelt kunne komme inn i 

den enkelte leilighet under installasjoner osv. Kontroll av elanlegg skulle kun gjøres av fellesmålere. 

Utarbeidelse av søknad om enøkstøtte skulle inkluderes tilbudet på fase 1. 
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Intern kommunikasjon 

Før oppstart hadde styret holdt regelmessige møter over en to-treårsperiode hvor 

energispareprosjektet (som gradvis ble et EPC-prosjekt) ble drøftet. Siden EPC-prosjektet kom i gang 

(2012) har Gurigard og Winther hatt jevnlig kontakt med styret og førstnevnte har fungert som deres 

rådgiver. De øvrige beboerne ble informert om prosjektet på årlige generalforsamlinger og 

beboermøter i 2011, 2012 og 2013. Ikke alle beboere deltar i slike sammenhenger, men blant de 25 

prosent av beboere i Nedre Silkestrå som stilte opp på beboermøte i 2013, ble det uttrykt en positiv 

innstilling til EPC-prosessen. Styreleder har også informert om prosjektet på borettslagets Facebook-

side som også formidlet lenke til en enkel spørreundersøkelse blant beboerne om oppvarming og 

inneklima. Forskningsprosjektet vil fortsette i 2014 med å innhente synspunkter fra styremedlemmer 

og vanlige beboere. Tiltakene (fase 2) forventes gjennomført høsten 2014. 

 


