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1. Inledning 

Under perioder då de offentliga budgetarna är stramt hållna ökar andel byggnader med 
eftersatt underhållsarbete betydligt för kommuner och andra offentliga fastighetsägare. De 
offentliga fastighetsägarna får kämpa för att åtminstone hålla sina fastigheter i godtagbart 
skick, men eftersatta underhåll leder ofta till begränsad användbarhet, låg komfort, höga 
underhållskostnader och ökande energiräkningar. 

Energy Performance Contracting, EPC (i denna guide kallade Energieffektiviseringstjänster 
eller Energieffektviseringstjänster eller Energitjänster 1) har mot den bakgrunden fått ökad 
uppmärksamhet sedan 1990-talet. Idén är enkel och intressant: att betala för nödvändiga 
investeringar i energibesparande system med framtida kostnadsbesparingar. Denna 
besparingt garanteras av energitjänsteföretaget (Energy Service Company, ESCo) som 
genomför och finansierar åtgärderna. 

Det finns många intressanta områden för EPC och andra former av 
energieffektiviseringstjänster, i Europa, där hundratals, tusentals offentliga byggnader 
framgångsrikt har renoverats med hjälp av energitjänstemodellen. 

EPC som affärsmodell har dock inte blivit standardmetod i Europa. Därför behöver man mer 
i detalj undersöka hindren och framgångsfaktorerna för EPC. 

En nyckel till framgång i energieffektiviseringstjänster är att involvera en välutbildad och 
erfaren så kallad ”facilitator”2, som stöttar förberedelser och implementering av projektet 
på uppdrag av/ till förmån för beställaren, fastighetsägaren. Då begrepet ”facilitator” 
fortfarande är ganska okänt i många europeiska länder, är målet med denna guide att 
informera konsulter/energiexperter, som vill kunna erbjudas sig att vara facilitator för 
energieffektiviseringstjänster som en del av sitt utbud, om hur de kan gå tillväga för att ta 
sig an den utmaningen. 

Denna guide ska varken ersätta eller kopiera existerande riktlinjer eller guider för EPC eller 
energieffektiviseringstjänster, utan vara ett komplement, genom att sammanfatta tillgänglig 
relevant information från erfarna facilitatorer.  

Denna guide presenterar information som är oumbärlig när en facilitator för 
energieffektiviseringstjänster ska starta ett energieffektiviserings- eller EPCprojekt.  

                                                 

 
1 Energitjänster har ett vidare begrepp i Sverige än att bara omfatta EPC. Läs mer på Energimyndighetens 

hemsida www.energimyndigheten.se . I denna guide kommer dock begreppet energitjänster att främst innefatta 

EPC projekt, dvs EPC (Energy Performance Contracting) som affärsmodell där den framtida energibesparingen 

finansierar investeringen och där entreprenören har ansvar för slutresultatet och garanterar en viss 

energibesparing som gäller under hela kontraktstiden.Om besparingen inte uppfylls, blir entreprenören 

beställaren återbetalningsskyldig. 
2 Facilitator är ursprungligen ett engelskt begrepp som syftar på en aktör (en tredje part) som bidrar till att 

underlätta en marknad eller process. I denna skrift avses facilatorer för energitjänstemarknaden och 

energitjänsteprocessen. 

http://www.energimyndigheten.se/
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2. Olika former av stöd för energieffektiviseringstjänster (Facilitering) 

I litteraturen skiljer man mellan två nivåer på facilitatorer av energieffektiviseringstjänster3:  

En marknadsfacilitator av energieffektiviseringstjänster har som mål att förbättra ramarna 
för energieffektiviseringstjänster. Det omfattar aktiviteter som kompetensbyggande och 
utbildning för energitjänsteföretag och beställare, tryckt och webbpublicerad information 
(riktlinjer, avtalsmallar), utveckling av goda exempel eller lobbyverksamhet på politisk nivå. 

Projektfacilitator arbetar på uppdrag av/till förmån för en beställare för att realisera 
specifika EPC eller energieffektiviseringstjänster.  

Den här broschyren tar explicit upp projektfacilitatorns arbete med EPC och andra 
energieffektiviseringstjänster.4  

2.1. Roller och uppgifter för facilitatorn av energieffektiviseringstjänster  

Det är ett faktum att energieffektiviseringstjänster kan vara komplexa sett ur många 
aspekter: finansiering, upphandling, tekniskt genomförande av åtgärder och uppföljning är 
alla uppgifter som måste vara väl förberedda och implementeras omsorgsfullt. 
För en offentlig organisation är uppgiften att förbereda och implementera ett 
energieffektiviseringsprojekt utan tidigare erfarenheter av energieffektiviseringstjänster en 
stor utmaning. Det finns många aspekter som gör att energieffektiviseringstjänster skiljer sig 
distinkt åt från traditionella sätt att tänka kring hur man ska gå till väga för att ha en god 
strategi för renovering av sina byggnader.  
Det är projektfacilitatorn som ska bidra med nödvändig kunskap och erfarenhet för att 
stödja beställaren i alla steg som krävs för att med gott resultat utveckla och implementera 
ett energieffektiviseringsprojekt. Projektfacilitatorn dessutom agera som medlare mellan 
beställaren och energitjänsteföretaget för att bygga en hållbar relation och skapa 
förtroende mellan de framtida avtalspartnerna. Därigenom ska facilitatorn skapa förståelse 
för projektets ekonomiska livskraft från energitjänsteföretagets sida. 
Under energieffektiviseringsprojektets livstid finns det ett antal typiska aktiviteter för en 
facilitator i projektutvecklingsfasen, vilket omfattar: 

 översiktliga ekonomiska analyser av potentialen för kostnadsbesparingar 

 grova tekniska analyser 

 jämförelser mellan olika metoder med hjälp av livscykelkostnadsanalys, 
återbetalningstid och andra ekonomiska analyser  

 stöd till beställaren i beslut om att ”göra eller köpa”  

 workshops för beställarna och deras olika intressenter  

 strukturering av projekt och affärsmodell: projektmål, val av byggnader eller 
anläggningar, tjänster och service 

 val och anpassning av affärsmodell för energitjänsteföretaget 

                                                 

 
3 Jämför Bleyl et al., paper ID 3-472-13: ”ESCo market development: A role for Facilitators to play” 
4 I fortsättningen refererar begreppet facilitator av energitjänster alltid till projektfacilitator. 
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 finansiell strukturering  

 tvärvetenskapliga förstudier för att bedöma teknisk, ekonomisk, finansiell, 
organisatorisk och juridisk genomförbarhet av ett tänkt projekt. Det är en 
förberedelse för beslutet om man ska starta ett energieffektiviseringsprojekt eller 
inte. 

 
I upphandlingsfasen har facilitatorn hand om upphandlingsprocessen på uppdrag av 
beställaren, och där ingår 

 Val av upphandlingsförfarande  

 Definition av energitjänsteföretagets kvalifikationer och urvalskriterier  

 Utkast till upphandlingsdokumenten (remit, terms of reference) 

 Utformning av kontrakt med energitjänsteföretag  

 Ifall man har ett förhandlat eller konkurrensutsatt dialogförfarande, ordna och leda 
två eller tre förhandlingsrundor med anbudsgivarna 

 Val av bästa anbud 
 
I byggnadsfasen kan facilitatorn ta över representation och projektledningsuppgifter för 
implementering, handledning och igångkörning. 
 
I besparingsfasen ska facilitatorn stå för mätprocedurer och verifiering av besparingarna. 
Även verifiering av fakturor och att agera mellanhand mellan beställaren och 
energitjänsteföretaget kan ingå här.  
 
För att klara av alla dessa uppgifter behöver facilitatorns och dess medarbetare ha 
expertkunskaper på många områden, som 

 Tekniskt kunnande (byggnader, energisystem, energieffektivisering) 

 Ekonomiskt kunnande (beräkning av besparingspotential, nuvärde för framtida 
besparingar, beräkning av alternativkostnad) 

 Finansiellt kunnande (finansieringsmodeller, eget kapital, tredjepartsfinansiering, 
subventioner) 

 Juridiskt kunnande (utformning och avslutning av avtal med energitjänsteföretag) 
 
Givetvis kan inte en person förväntas ha alla dessa kompetenser, däremot en bra förståelse 
på områdena för att kunna utveckla och kommunicera de bästa lösningarna. När det behövs 
för specifika frågor kan man ta in experter utifrån som stöttar. 
 

2.2. Kommunikation är nyckeln 

Det är viktigt att betona redan från första början: en projektfacilitator är mycket mer än en 
konsult för organisatoriska, juridiska eller tekniska frågor – i själva verket måste man vara en 
facilitator mellan olika kulturer, och ibland till och med förändringsledare, eftersom 
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energieffektiviseringsprojekt och/eller PEC förändrar organisationen för offentlig renovering 
av byggnader avsevärt.  
Trots alla uppgifter som projektfacilitatorn ska ha hand om är kanske förmåga till 
kommunikation det allra viktigaste. Facilitatorn är länken mellan olika aktörer på 
beställarens/fastighetsägarens sida och externa partner som behövs för att genomföra 
energieffektiviseringsprojekt eller EPC, följande grupper kan vara inblandade: 
Hos beställaren kan det vara t.ex.  

 byggnadsavdelningen/fastighetskontoret 

 upphandlingsavdelningen/ekonomiavdelningen 

 anställda tekniker/fastighetsskötare 

 byggnadens användare/hyresgäster 

 politiska aktörer 
För externa aktörer kan det t.ex. vara 

 energitjänsteföretag 

 finansieringsorganisationer, stödprogram 

 ingenjörer, konsulter, arkitekter 

 tillverkare, teknikleverantörer 
 
Nyckeln till att etablera ett partnerskap mellan offentliga-privata aktörer som 
energieffektiviseringstjänster och projekt innebör är att förstå de olika kulturer och 
traditioner som finns i den offentliga respektive privata sektorn. Det är facilitatorns uppgift 
att medla mellan dessa och att peka på orealistiska förväntningar:  

 Facilitatorn måste förklara för den offentliga beställare hur privata företag arbetar, 
tänker och kalkylerar. Facilitatorn måste skapa förståelse för att för ett privat företag 
är ekonomisk styrka ett måste, speciellt i en situation där energitjänsteföretaget ska 
garantera besparingarna och bära det mesta av projektets risker. En annan sak att 
förklara är att beställaren rättigheter och intressen kommer att definieras tydligt och 
skyddas i energitjänsteavtalet, i en bra balans mellan de avtalande parterna. 

 

 I facilitatorn kommunikation med energitjänsteföretagen, är uppgiften att förklara 
förfaranden och tidslinjer för åtgärder i offentlig upphandling. Facilitatorn ska 
kommunicera till anbudsgivarna att deras tjänster uppskattas, även om mödan man 
lägger på projektförberedelser och samordning mellan de olika aktörerna är större 
än i den privata sektorn. Facilitatorn kommer också att bidra till att skapa 
transparens och en rättvis spelplan.  

 
Var dock var förberedd på stunder av frustration: anledningen till att 
energieffektiviseringstjänster eller EPC inte alltid blir verklighet är oftare personliga tvivel 
och institutioners brist på flexibilitet än juridiska, tekniska eller budgetmässiga 
begränsningar. 
 
Här har facilitatorn en viktig roll att spela: att förklara bra, att lyssna på tvivel, att prata 
med alla aktörer, att skapa ömsesidig förståelse och att bjuda in till personliga möten. 
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Facilitatorn är den som ska bygga en bro som överbryggar kulturklyftan mellan den 
offentliga organisationens och energitjänsteföretagets krav. Det är nyckeln till att 
energieffektiviseringsprojekt blir en vinn-vinn-situation och når bra resultat. 
 

2.3. Vem kan bli projektfacilitator för energieffektiviseringstjänster? 

Energikontorens roll i Europa 
Om man tittar på hur det ser ut ute i Europa idag, så är det i flera länder vanligt att olika 
typer av energikontor ät den organisationen som arbetar som facilitator för 
energieffektiviseringstjänster. Några exempel är energikontoren i Berlin och Graz 
(Österrike), eller SEVEn i Tjeckien. Eftersom energikontor i Europa ofta har uppdrag som ger 
starka kopplingar till och en bra förståelse för offentlig förvaltning så lämpar de sig väl för 
att arbeta som facilitator av energieffektiviseringstjänster.  
 

Energikontorens roll i Sverige 
I Sverige har energikontoren varierande roller på grund av ägarstruktur och bolagsform 
m.m. Offentligt ägda kontor har ofta som uppdrag att stödja konsulter som vill bli 
facilitatorer snarare än att vara en konurrent till dem. Men det är möjligt att detta kan 
komma att förändras över tiden beroende på ägarstruktur, bolagsform, uppdrag från 
nationella myndigheter m.m. utvecklas. 
 

Övriga aktörer  
I princip kan vilken konsult som helst med rätt bakgrund bli energitjänstefacilitator, förutsatt 
att institution är opartisk och har förtroende och gott rykte på marknaden för 
energitjänsteföretag. 
 
Förenad styrka kan vara en fördel – speciellt i det första projektet – där man kombinerar 
energikonsultens insideskunskaper om beställaren och anläggningarna med energikontorets 
erfarenhet av energieffektiviseringstjänster.  
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3. Inledningsfasen av EPC eller energieffektiviseringsprojekt 

Det här avsnittet tar upp fasen fram till beslutet att användaEPC eller 
energieffektiviseringstjänster. På det här stadiet är det avgörande att skapa ett tänkbart 
”business case” och kommunicera det till beslutsfattarna på ett begripligt sätt.  

 
Figur 1: Faserna i ett energieffektiviseringsprojekt – ”Beslut att använda energieffektiviseringstjänster” 
(mörkblå) 

 

3.1. STEG 1: Att identifiera möjligheter för potentiella 

energieffektiviseringstjänster 

3.1.1. Minsta projektstorlekar, grupp av byggnader 
 

Vad krävs för att starta ett energieffektiviseringsprojekt? Energikostnaderna bör vara minst 
9-10 miljoner kr/år, och helst uppemot 25-30 miljoner kronor/år5 för att motivera 
transaktionskostnaderna för upphandling av tjänsten. Ibland behöver man slå samman flera 
byggnadsprojekt (pooling) eller kombinare projekt att omfatta både byggnader och 
gatubelysning för att nå den volymen. I en del fall kan bidrag/subventioner göra ett mindre 
projekt möjligt, som annars skulle varit för litet. I en första utvärdering ska facilitatorn och 
beställaren identifiera byggnader samt ev andra installationer etc som passar för 
energieffektiviseringsprojekt.  

                                                 

 
5 Original text - 100 000 €/år respektive 300 000 €/år 
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Följande ”måsten” måste gälla för att en byggnad ska vara lämplig för EPC eler annan form av 
energieffektiviseringstprojekt: 
 

 beställaren är ägare av byggnaden/objektet  

 Byggnaden/objektet får inte vara med i ett annat EPC eller 
energieffektiviseringsprojekt 

 Byggnaden/objektet har inte byggts/genomgått omfattande renovering de senaste 
tre åren – dvs att det finns goda möjligheter energieffektivisera den/dem 

 Ingen förändring av byggnadens användning är inplanerad under tio år framåt  

 Byggnaden är utrustad med ett värme- eller ventilationssystem och använder el  

 Möjlighet att definiera byggnadens användningsområde, nuläge för 
energianvändning, drifttid, krav på inomhusklimatet (temperatur, ventilation m.m.) 

 energianvändningen per byggnad (i fall med en grupp byggnader) är högre än för 
jämförbara standardbyggnader, absoluta energikostnader lägst 150 000-200 
000 kr/år6 per byggnad. 
 

                                                 

 
6 Ut orginaltexten - 20 000 €/år 

Figur 2: En sammansslagning av olika byggnader som tillsammans bildar ett 
gemensamt projekt, en gemensam upphandling (pooling) 

 



     
 

11 

 

 

3.1.2. Lämpliga och vanliga energieffektiviseringsåtgärder 
 
Det finns många olika åtgärder som som är vanligt förekommande när man ska genomföra 
en energieffektivisering. Men varje byggnad är unik och därför måste man titta på den 
specifika byggnaden och ta reda på om åtgärderna är lämpliga och ekonomisk lönsamma för 
just den. 
 
Vanligt förekommande energieffektiviseringsåtgärder för värmesystem och 
värmeanvändning: 

 byte av energikälla 

 byte av gamla pannor och värmepumpar 

 isolering av värmeledningar  

 hydraulisk injustering 

 byte av värmereglering 

 styrd rumstemperatur med bättre termostater 

 individuell rumsstyrning 

 kontinuerlig inställning av styrparametrar (tid, temperatur m.m.) 

 installation av energistyrsystem som kontinuerligt mäter, reglerar och registrerar 
parametrar 

 användarnas motivation, beteende påverkan 

 isolering av yttertak och källartak 
 

 

 
Isolering av byggnadsskalet och fönsterbyte kan integreras i projektet. I många fall är dock 
inte dessa åtgärder ekonomiskt lönsamma inom aktuell avtalstiden, som brukar vara 10–
12 år vid omfattande renovering. 

Figur 3: De vanligaste energitjänsteåtgärderna 
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El och elanvändning: 

 lampbyte (t.ex. lägre watt-tal, LED-lampor) 

 belysningsstyrning 

 byte av elektrisk utrustning som inte är energieffektiv (t.ex. kylar, frysar) 

 skrotning av kompletterande elektriska värmare 

 nya energieffektiva värmepumpar  
 
Ventilation och luftkonditionering: 

 installation av värmeåtervinningssystem 

 isolering av ventilationskanaler 

 kontinuerlig inställning av kontrollparametrar (tid, temperatur m.m.) 

 installation av energistyrsystem med kontinuerlig styrning 

 löpande underhåll (t.ex. av filter) 
 
 
 

3.1.3. Bedömning av alternativkostnad 
 
Ett vanligt och användbart instrument för att bedöma och ge en bild av potentialen för 
kostnadsbesparingarna för ett specifikt objekt är alternativkostnadsmodellen7. Det är en 
utvärdering av kostnader som uppkommer till följd av en outnyttjad sparpotential: framtida 
energikostnadsbesparingar kan användas för återfinansiering av investeringar i 
energieffektivisering. Om inte, så är de outnyttjade besparingarna en förlust. 
 
Fördelen med den här bedömningen jämfört med en omfattande bedömning av 
projektlivscykelkostnaden är att man kan använda grovt uppskattade siffror för att visa den 
ekonomiska potentialen för investeringar i energieffektivisering. 
 
Följande data behövs: 

 kostnader för energianvändning (för varje energikälla) 

 uppskattad energisparpotential (minimum, maximum) 

 uppskattad energiprisökning 

 drifts- och underhållskostnader inkl. personal 

 projektperiod 

 investeringskostnad (uppskattning) 

 finansiella villkor (diskontoränta och räntesats, inflation) 

 andel energikostnader av totalkostnad 

                                                 

 
7 Alternativkostnad enligt Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativkostnad  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativkostnad
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Översikt av möjliga resultat: 

 besparingspotential 

 potential för investeringar 

 nuvärde för lägsta respektive högsta värde på besparingspotentialen 

 alternativkostnad fram till dess att åtgärderna genomförs 

 sammansättning och utveckling av energikostnader 

 andel energikostnader av totala kostnader 

 återbetalningstid för investeringar (statisk, utan kapitalkostnad) 

 jämförelse av totala energikostnader med eller utan investering i besparingsåtgärder 
 
Bedömning av alternativkostnad kan definieras som ett standardförfarande och det finns 
olika verktyg på marknaden8.  
 
 

3.1.4. Uppskattning av investeringsvolym och besparingspotential 
 
Det är relativt enkelt att göra en första kontroll av vilka byggnader som lämpar sig för ett 
EPC eller energieffektiviseringsprojekt. Nästa steg är att uppskatta besparingspotential och 

                                                 

 
8 T.ex. Opco-Tool, som Energikontoret I Graz tagit fram 

Figur 4: Alternativkostnadsverktyg 
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investeringsvolym. Det är klokt att använda kunnandet hos en erfaren facilitator av 
energieffektiviseringstjänster. Vid första besöket bedömer facilitatorn byggnadernas status 
och undersöker relevanta parametrar för möjliga åtgärder. Utifrån dessa data kan man 
sedan uppskatta besparingspotential och nödvändiga investeringar, och ta med i 
beräkningen att investeringsvolymen ska relatera till besparingspotentialen och den 
önskade avtalsperioden. Om det gäller en grupp av byggnader måste man vid den här 
punkten justera huruvida byggnaderna passar in i gruppen. En del objekt kan ha högre eller 
lägre sparpotential än vad man bedömde i första urvalsomgången. 
 
Exempel: översikt av byggnader som undersökts inför att bilda grupp (pooling)9 

 
Kommentar: Subventioner minskar mängden kapital som krävs, och kan användas för 
tilläggsåtgärder. Ibland är de nödvändliga för att ett projekt ska kunna genomföras och ska 
därför uppmärksammas redan när man bedömer investeringskostnaderna.  
Å andra sidan beviljas inte alltid stöd just vid den tidpunkten, och de beror av offentliga 
budgetar. Möjligheten att utnyttja nationell finansiering och subvention beror ofta på 
finansieringsstrukturen. I detta fall, när man inte säkert kan räkna med subventionerna, ska 
de inte tas med i beräkningen vid en första bedömning av byggnaderna.  
 

                                                 

 
9 Utvärderingsmall finns på webben, http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-of-buildings-
suitable-for-EPC_eng.xlsx  

http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-of-buildings-suitable-for-EPC_eng.xlsx
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-of-buildings-suitable-for-EPC_eng.xlsx
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3.2. STEG 2: Hur man presenterar EPC/energieffektiviseringsprojekt för 

beställaren 

När man presenterar olika former energieffektiviseringstjänster för en ny betsällare i 
offentlig förvaltning, är det avgörande att först och främst förstå att de verkliga 
utmaningarna inte behöver ligga på organisatorisk, teknisk eller juridisk nivå, utan i 
nödvändigheten av att hantera förändringar i hur man gör saker.  

Att förändra traditionella roller och ansvar kan vara en stor utmaning för människor. 
Energieffektiviseringstjänster innebär många förändringar i processen att organisera 
renoveringsarbetet.  Frågor som har varit det offentligas eget ansvar i åratal ska nu överlåtas 
till ett företag som man inte känner särskilt väl till och som följer sin egen agenda. Rädsla 
och skepticism är inte ovanligt och ska respekteras och tas på allvar. 

Här följer att antal frågor med argument och förklaringar, tips om kommunikation och 
organisatorisk information, till hjälp för facilitatorn att utforma en effektiv energitjänst. 

 

3.2.1. Kommunicera energieffektiviseringsfrågor  

3.2.1.1. Presentera goda exempel 
Som det så ofta är, kan det goda exemplet göra en stor skillnad. Det gäller även vid 
utveckling av energieffektiviseringstjänster. Beroende på vilken typ av beställare det är och 
vilken eller vilka anläggningar eller byggnader det gäller ska man presentera passande goda 
exempel med liknande förutsättningar, för att visa energieffektiviseringstjänsters lämplighet 
att minska höga energikostnader. Om det inte finns sådana exempel inom landet kan man 
välja exempel från grannländer med liknande ekonomiska förhållanden. 

3.2.1.2. Utveckla ett energitjänstescenario 
Ett energitjänstescenario ska utvecklas, som en modell som visar besparingspotentialen för 
beställarens budget under den avtalsperiod man räknar med.  

Det är klokt att först fråga beställaren efter data för energianvändning och energikostnader 
för var och en av byggnaderna, så att man kan göra en preliminär jämförelse och bedöma 
utsikterna för att kunna genomföra ett EPC eller energieffektiviseringsprojekt. 

3.2.1.3. Undersöka renoveringsbehoven 
Fråga beställarens tekniska representanter om vilka renoveringsbehov de ser i sitt 
fastighetsbestånd. Ge exempel på möjligheten att genomföra den planerade renoveringen 
med ett energitjänsteföretag i ett energieffektiviseringsprojekt, som betalas med erhållna 
besparingar och på så sätt sparar på den egna investeringbudgeten. 

3.2.1.4. Ta upp personalfrågor 
Fråga om beställarens personalsituation. Finns det tillräckligt med teknisk personal för att 
utföra regelbundna inspektioner, underhåll och vid behov reparera befintliga tekniska 
system? Har organisationen tillräcklig kapacitet för att identifiera potentialen för 
energieffektivisering eller bevarande, planera för nödvändiga renoveringsåtgärder och 
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övervaka genomförandet av dem? Om inte, ta upp möjligheten att involvera externt 
kunnande i form av ett energitjänsteföretag för att genomföra renoveringsåtgärderna som 
behövs. 

3.2.2. Viktiga beslutsfattare 
Ta reda på vilka som är viktiga tekniska och ekonomiska beslutsfattare hos 
fastighetsägaren/beställaren, och förse dem med projektinformation.  

3.2.2.1. Viktiga finansiella beslutsfattare 
I EPC eller andra energieffektiviseringsprojekt är beställarna väldigt ofta lokala myndigheter. 
Den som är ytterst ansvarig för finansiella beslut är inte alltid personligen involverad i 
projektutvecklingen. Den som skriver under energitjänsteavtalet behöverm därför 
informeras och övertygas från rätt nivå. Ofta är det inte bara de ekonomiska argumenten 
som är viktiga, utan även marknadsföringsargument, för att sälja in projektet till politikerna. 

I ett privat eller offentligt företag går det i princip till på samma sätt, med den skillnaden att 
det är VD eller en godkänd representant för VD som skriver under.  

3.2.2.2. Viktiga tekniska beslutsfattare 
Det är ofta organisationens fastighetsavdelning som definierar de tekniska kraven i ett 
energieffektiviseringsprojekt. Det är viktigt att dra nytta av deras tekniska kunskaper om 
byggnaderna. De måste övertygas om att önskade energibesparingar och teknisk prestanda 
för byggnaderna enbart eller bäst uppnås av ett energitjänsteföretag som utför 
energieffektiviseringstjänster. Eftersom det ofta, och speciellt i offentlig förvaltning, kan 
vara brist på investeringsbudget och kompetent teknisk personal, kan 
energieffektiviseringstjänster presenteras som en kraftfull strategi för att lösa 
organisationens tekniska frågor. 

Det kan också vara klokt att utvärdera och diskutera fördelar och ”hot” som ett 
energieffektiviseringsprojekt för med sig för den tekniska personalen, för att dämpa 
eventuell oro och framhålla fördelarna.  

3.3. STEG 3: Hur man diskuterar mervärdet med energieffektiviseringstjänster 

jämfört med lösningar i egen regi 

Energisparåtgärder kan utföras i egen regi och med egen personal, med externa 
leverantörer/tjänsteföretag eller som ett energieffektiviseringsprojekt utfört av ett 
energitjänsteföretag.  

I fastighetsägarens beslut om att göra själv eller köpa in finns många tydliga fördelar i att ta 
med outsourcing av energirelaterade tjänster till ett energitjänsteföretag. 



     
 

17 

 

 

3.3.1. Outsourcing av risker till energitjänsteföretaget  

 
Figur 5: Mervärde genom outsourcing av risker (källa: Energikontoret i Graz)  

Alla investeringar och renoveringsprojekt innehåller risker: Valde jag rätt utförande, blev 
installationen korrekt utförd, kommer systemet att fungera som planerat, kommer 
kostnaderna att hålla sig inom budgeten, kommer besparingarna verkligen att uppnås? 

En stor fördel med att genomföra energirelaterade investeringar som 
energieffektiviseringstjänster är att det blir en outsourcingen av grundläggande risker, från 
fastighetsägaren över till energitjänsteföretaget. Den avgörande aspekten i det 
sammanhanget är att överföra tekniska ochm vid EPC även finansiella risker till 
energitjänsteföretaget. 

3.3.1.1. Outsourcing av teknisk risk 
I ett energieffektiviseringsprojekt ansvarar energitjänsteföretaget för utformning, 
uppbyggnad och vid EPC  även (del-)finansiering av åtgärderna. Energitjänsteföretaget 
garanterar tekniska prestanda och kan hållas ansvarigt om prestanda och besparingsmål 
inte uppfylls. Energitjänsteföretaget garanterar dessutom underhåll av utrustning och 
reparationer av de nya systemen, och om nödvändigt även ombyggnad eller byte av 
installerade system som inte fungerar som de ska.  
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Figur 6: Jämförelse av lösningar i egen regi och energieffektiviseringstjänster 

3.3.1.2. Outsourcing av finansiell risk 
När energitjänsteföretaget bär den tekniska och entreprenöriella risken för att uppnå 
garanterade energibesparingar så frias beställaren från alla risker för kostnader till följd av 
tekniska problem med installerade system av energitjänsteföretaget. Energitjänsteföretaget 
i sin tur är starkt motiverat att uppnå och även överträffa garanterade energibesparingar 
genom optimering av parametrar och underhåll. VID EPC innebär mindre energibesparingar 
skulle leda till minskad ersättning för energitjänsteföretaget som har garanterat 
besparingarna.  

3.3.2. Fastighetsägaren behöver bara vända sig till ett företag 
För planering, uppbyggnad och underhåll av ett tekniskt system, brukar fastighetsägaren 
involvera både externa tjänsteleverantörer och egen personal med specifikt ansvar. Vid 
systemfel med oklara garantiförhållanden kan det leda till en svår, utdragen process för att 
lösa konflikter mellan olika aktörer, t.ex. planeraren, installatören och underhållsföretaget. 
Resultatet kan bli en försenad lösning av problemet och ekonomiska förluster som följd. 

Med ett energitjänsteavtal ligger ansvaret för alla nya system hos energitjänsteföretaget. 
Den enda adress som fastighetsägaren behöver hålla reda på under planeringsprocessen är 
den till energitjänsteföretaget, som ansvarar för utformning och genomförande av 
åtgärderna samt finansiering av dem. I driftsfasen ska energitjänsteföretaget lösa alla 
problem som kan uppstå med den nya tekniska utrustningen samt garantera att 
besparingarna uppnås. 
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Fastighetsägaren behöver alltså bara vända sig till ett enda företag, energitjänsteföretaget, 
för alla frågor som rör genomförandet av de åtgärder som finns med i energitjänsteavtalet.  

    
Figur 7: Fastighetsägaren behöver bara möta ett ansikte (källa: factor4) 

 

3.3.3. Fastighetsägaren och energitjänsteföretaget har gemensamma intressen 
och förväntningar 

Energieffektiviseringstjänster är en klassisk vinn-vinn-situation eftersom både 
fastighetsägaren och energitjänsteföretaget tjänar på besparingarna. Beställaren och 
energitjänsteföretaget har också gemensamma intressen i hur besparingarna ska uppnås: 

 Fokusering på de mest fördelaktiga ekonomiska åtgärder som garanterar mesta 
kostnadseffektivitet 

 Användning av modern, energieffektiv utrustning 

 Användning av något av de bästa systemen för uppföljning 

 Löpande underhåll av den nya utrustningen under lång tid (avtalsperioden) 

Det finns områden där fastighetsägarens och energitjänsteföretagets intressen skiljer sig åt, 
t.ex. komfortnivå i form av inomhustemperatur. Sådana frågor ska definieras klart och 
tydligt i kontraktet så att det inte uppstår frågor i praktiken.  

3.3.4. En motiverad leverantör maximerar besparingarna 
Alla organisationer, offentliga såväl som privata, har olika möjligheter att minimera sin 
energianvändning. Välutbildad, motiverad personal kan göra stor skillnad på 
energiräkningen. 

Det visar sig dock ofta svårt att i verkligheten hålla den tekniska och icke-tekniska 
personalens fokuserad på energieffektiviseringsfrågor av flera skäl: 

1. energifrågorna tillhör inte deras kärnverksamhet 

2. organisationens rutiner för hanetring av energirelaterade frågor har inte alltid 
tillräckligt hög standard, och följs inte heller alltid 
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3. det finns inga incitament som belönar energieffektivt beteende hos personalen 

I ett EPC eller energieffektiviseringsprojekt är det annorlunda. Energitjänsteföretaget är helt 
specialiserat på energieffektivisering och har omfattande erfarenhet av energiledning. Och 
ännu viktigare, eftersom (beroende på avtalsform) energitjänsteföretaget garanterar 
besparingarna, är de starkt motiverade att uppnå och överträffa de mål som sätts upp då 
det är kärnan i deras tjänst/uppdrag/produkt – de är också parallellt intresserade av att 
eliminera rebound effekter10 från energieffektiviseringsåtgärderna (se även avsnitt 3.3.6). 
Därför kommer de att noga följa nivån på energianvändningen, och omedelbart reagera om 
de kalkylerade besparingarna inte uppnåtts vid en viss tidpunkt under avtalstiden. 

3.3.5. Beställaren kan fokusera på sin kärnverksamhet 
Det finns givetvis fastighetsägare med anställda som är både motiverade och kvalificerade 
att mycket bra ta hand om byggnadernas tekniska utrustning. Det gäller inte minst företag 
och organisationer som har huvudfokus eller kärnverksamhet inom tekniska områden, så att 
fastighetsägaren kan dra nytta av synergier. 

Hos organisationer där kärnverksamheten inte är på det tekniska området, t.ex. kontor, 
skolor och förskolor kan situationen vara en annan. Där kan det innebära mycket arbete och 
höga kostnader att hålla koninuerligt utbilda personal ansvarar för fastighetsskötseln med 
kunskap om nya tekniska system.  

Om man har ett energitjänsteavtal så behöver man inte utbilda egen personal i att förstå 
och underhålla nya tekniska installationer, eftersom man kan överlåta underhållsansvaret 
till energitjänsteföretaget. Den egna personalen kan fokusera på sin kärnverksamhet, och 
fastighetsskötseln på drift, säkerhet och service.  

3.3.6. Att undvika reboundeffekter 
Reboundeffekter beskriver beteendemässiga eller andra reaktioner på ny teknik, i det här 
fallet energibesparande. Reaktionerna tenderar att uppväga vinsterna med energieffektivis-
eringsåtgärderna, så att energibesparingarna inte blir så stora som de hade kunnat bli. Det 
kan bli ett nollsummespel om man använder upp motsvarande besparing. 

Ett exempel: Med ett optimerat styrsystem kan man minska energianvändning och kost-
nader, men kan då få en känsla av att ”vi har gjort tillräckligt för miljön” och höjer sedan 
inomhustemperaturen så att energianvändningen ökar och besparingarna äts upp. 

I ett energieffektiviseringsprojekt har energitjänsteföretaget ett omedelbart intresse av att 
energisparåtgärderna är hållbara. Energitjänsteföretaget kommer att följa energi-
användningen och driftparametrarna samt vidta motåtgärder om energibesparingarna 
minskar hos fastighetsägaren eller byggnadens användare. 

                                                 

 
10sparade pengar ger pengar till annan konsumtion 
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Figur 8: Reboundeffekter, omöjliga i energieffektiviseringstjänster11. Förväntade energibesparingar (grön) 
minus reboundeffekt (röd) = verkliga energibesparingar (orange) 

 

3.3.7. Energieffektiviseringstjänster kan komplettera egen verksamhet  
Energieffektiviseringstjänster och egen verksamhet behöver inte stå i motsättning till 
varandra. Optimering av energibesparingar kan uppnås genom ett partnerskap/samverkan 
mellan intern styrning av energiarbetet och extern entreprenad. 

Det visar sig efter slutgranskningen när ett energitjänsteavtal upphör, och fastighetsägaren 
tar över att själv styra systemen och därmed alla framtida energibesparingar.  

Erfarenheter från Tyskland har visat att uppföljningskontrakt eller till och med ny 
upphandling av EPC eller energieffektiviseringstjänster kan medverka till att behålla nivån på 
energibesparingarna, eller till och med öka dem på lång sikt – och på så sätt undvika 
reboundeffekten. 

Energikontoret i Berlin och Energiinstitutet i Bremen gjorde 2012 en jämförande studie av 
implementeringen av energisparåtgärder i energieffektiviseringstjänster (EPC projekt) och 
egna renoveringsprojekt. Analysen omfattade 23 energieffektiviseringstjänster och 36 
renoveringsprojekt i egen regi.12 

                                                 

 
11 Källa: http://iee.ucsb.edu/files/pdf/Rebound%20Report%20for%20IEE-UCSB_0.pdf#page=3&zoom=auto,0,595 
12 Studien finns på tyska med en engelsk sammanfattning på sid. 7–8: http://www.kompetenzzentrum-

contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-

25_final.pdf . 

http://iee.ucsb.edu/files/pdf/Rebound%20Report%20for%20IEE-UCSB_0.pdf#page=3&zoom=auto,0,595
http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-25_final.pdf
http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-25_final.pdf
http://www.kompetenzzentrum-contracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-04-25_final.pdf


     
 

22 

 

 

Jämförelsen visade att resultatet för EPC-projekten var bättre inom nästan alla områden. Att 
döma av den här studien så kan man säga att när renoveringsprojekt genomförs i egen regi 
så är det renoverings- och reparationsbehovet som styr, snarare än att systematiskt 
implementera effektiviseringar och optimeringar. I energieffektiviseringsprojekt är den 
kontinuerliga förbättringen av energieffektiviseringen den centrala drivkraften för 
energitjänsteföretaget, detta för att uppnå de besparingar som garanterats beställaren. 
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3.3.8. Fördelar med energieffektiviseringsprojekt för fastighetsägaren 
Tabellen nedan visar en opartisk jämförelse av renovering via ett 
energieffektiviseringprojekt (kan beroendep å avtalsform tex vara EPC) resp i egen regi, där 
exempel på fördelar och nackdelar för beställaren med energieffektiviseringstjänster 
framgår.  

Fördelar/Nackdelar Energieffektiviseringstjänster Renovering i egen regi 

Besparingsgaranti Energitjänsteföretaget 
garanterar energibesparingar 

i energitjänsteavtalet 

Inga garanterade 
energibesparingar 

Maximera 
energibesparingar 

Energitjänsteföretaget har 
hög motivation att maximera 

energibesparingarna 

Risk för reboundeffekt 

Maximerar ekonomiska 
besparingar 

Nivån på de ekonomiska 
besparingarna garanteras av 

energitjänsteföretaget i 
energitjänsteavtalet 

Finansiella besparingar kan bli 
högre med lösningar i egen regi 

förutsatt att beställaren avsätter 
tillräckliga resurser alternativt 
involverar externa experter för 

att genomföra omfattande 
energisparåtgärder i 

byggnaderna 

Teknisk risk Energitjänsteföretaget Beställaren  

Tekniskt ansvar för nya 
system (investering i 
ersättning/garanti) 

Energitjänsteföretaget under 
hela avtalstiden (bara en 

kontaktyta) 

Externa planerare/installatörer 
under garantitiden (vanligen 

2 år), efter garantitiden är 
beställaren ansvarig 

Finansiell risk Energitjänsteföretaget Beställaren 

Finansieringskostnader  Kan bli lägre, om beställaren har 
budgeterat för åtgärderna eller 
har möjligheter till finansiering 

med låg ränta 

Komfortnivåer Energioptimering vid 
bestämda komfortnivåer 

Full flexibilitet vad gäller 
komfortnivåer 

Planeringsprocess Samordnas av 
energitjänsteföretaget 

Samordnas av beställaren och 
externa planerare 

Reboundeffekter Energitjänsteföretag är starkt 
motiverade att undvika alla 
potentiella reboundeffekter 

Energianvändningen ökar ofta 
efter efter implementering av 

energisparåtgärder 
(reboundeffekt)  

 

3.3.9. Professionellt stöd 
Nuförtiden är utformning, implementering och uppföljning av komplexa energisparåtgärder 
till stor del en uppgift för tekniska experter. Långt ifrån alla beställare har tillgång till den 
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kunskap som behövs via sin egen personal. Därför måste de upphandla en rad tekniska 
arbetsuppgifter, koordinera experterna, definiera kontaktytor och lösa eventuella konflikter. 

Ett energieffektiviseringsprojekt gör att beställaren slipper det omfattande arbetet att 
planera installationer samt upphandla externa installatörer och tjänsteleverantörer, 
eftersom det tillhör energitjänsteföretagets huvuduppgifter. En fördel för beställaren är att 
bara ha en kontaktyta för planering, implementering samt drift och underhåll av de nya 
systemen. 

Givetvis kräver energieffektiviseringstjänster en komplex upphandlingsprocess av annat 
slag, som måste förberedas. Här är rekommendationen att involvera en erfaren 
projektfacilitator av energieffektiviseringstjänster, som kan ge beställaren professionellt 
stöd i förberedelser och implementering av energitjänståtgärder. 
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4. Energieffektiviseringstjänster: upphandling och 
energieffektiviseringstjänstens olika delar 

Ett energieffektiviseringsprojekt framför allt EPC kan ha en komplicerat uppbyggnad – men 
om den genomförs och struktureras upp på rätt sätt behöver det inte vara allt för 
komplicerat. Framförallt måste man följa ett visst arbetsflöde och ta ett steg i taget. Ett steg 
i arbetsflödet är att leverera eller producera dokument för att kunna jämföra olika anbud 
och tilldela kontraktet till det bästa alternativet. 
 
Denna del av guiden omfattar upphandling, avtal och finansieringslösningar för olika former 
av energieffektiviseringstjänster som tex EPC. 

4.1. STEG 4: Upphandling av energitjänst: anbud och tilldelning av kontrakt  

 
Så länge som energieffektiviseringsprojektet är i förberedelsefasen har alla begrepp och 
beslut en teoretisk karaktär, men i och med beslut om upphandling blir det verklighet av 
teorin och det är dags för projektfacilitatorn att visa sin kompetens.  
 
Det beror på beställarens resurser och kompetenser om upphandlingsförfarandet (tex 
förhandlade förfarandet, konkurrensdialog) ska utföras av facilitatorn eller inte. Facilitatorn 
kan stå för kunskapen om affärsmodellen för energieffektiviseringstjänster, nödvändiga 
upphandlingsdokument och avtalsramarna, och dessutom ge en bild av konsekvenserna 
(positiva och negativa) för olika scenarion. 
 
Om man inte har tillräcklig erfarenhet är det klokt att ha med en projektfacilitator med 
erfarenhet av energieffektiviseringstjänster i upphandlingen. 
 
Efter detta ges information om 

 planeringsfasen samt en förhandsbeskrivning/genomgång på de nödvändiga stegen 

 utvärdering av om alla nödvändiga kompetenser finns hos upphandlaren 

 möjligheterna att vägledas genom upphandlingsförfarandet 
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Figur 9: Processflöde för ett energieffektiviseringstjänster (källa: SEVEn) 

4.1.1. Nödvändigt godkännande för att påbörja en offentlig upphandling 
 
I de flesta fall måste man få befogenhet från ägaren att påbörja upphandlingsförfarandet. 
En expert på energieffektiviseringstjänster kan hjälpa till att argumentera för projektet.  
Upphandlaren måste kontrollera13: 
 

 Anmälan om en offentlig upphandling i form av ett förhandlat förfarande med 
annonsering – vanligen även publicerad i Official Journal of Public Contracts eller 
webbversionen www.ted.europa.eu   

 Offentliga beställare – kommuner och regionala offentliga aktörer: 
Att energieffektiviseringstjänster är godkännt av fastighetsägaren, även om 
kontraktet avslutas av annan juridisk person 

 Om beställaren finns i offentlig sektor – statliga organ och organisationer:  
Det direkta samarbetet kan definieras som en leverantörskredit, och i händelse av 
att projektet helt finansiera från de kostnadsbesparingar som görs, blir leverantören 
utan rätt att kräva subventioner från statsbudgeten (godkännande av staten kan 
krävas, eller en registreringsavgift får tas ut). 

4.1.2. Tidplan för upphandlingsförfarandet  
 

                                                 

 
13 Kan variera beroende på landets upphandlingslagstiftning 

http://www.ted.europa.eu/
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Figur 10: Tidplan för upphandlingsförfarandet av energieffektiviseringstjänster 

4.2. Upphandlingsdokument 

4.2.1. Begärda byggnadsdata  
 

Första steget i att ta fram ett förfrågningsunderlag är att samla information om byggnadens 
aktuella status och skick. Obligatoriska uppgifter energianvändning och vattenförbrukning 
ska samlas in.  
 
I inledningen ska det finnas en kort beskrivning av byggnaden som minst ska innehålla 

 byggår 

 storlek, mått m.m. (m², antal våningsplan …) 

 typ av användning, olika typer av användning 

 vem är ägare, vilka är användare? 

 användningstid (timmar per dygn, vecka, år) 

 ev. genomförda renoveringar  
 
Annan viktig information att samla in: 

 Finns det problem med att nå den komfortnivå som behövs? 

 Förekommer ofta olika typer reparationer? 

 Vem ansvarar för underhållet (intern eller extern personal) och hur ser 
överenskommelsen ut exakt?  

 Planerar man eller förutser man ändrad användning? 
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Om beställaren inte har erfoderlig kunskap för att ta fram ett förfrågningsunderlag, 
rekommenderas de att använda sig av konsulter som tar hand om följande uppgifter:  
 

 hantera samtliga energirelaterade frågorna, då 60–70 % av alla upphandlingsfrågor 
inkluderar en energifråga bör detta hanetras av experter 

 förbereda förfrågningsunderlaget, ta fram relevanta basdata och dokumentation 

 identifiera och specificera obligatoriska åtgärder (t.ex. kompletterande åtgärder med 
längre avkastningstid) 

 en rekommendation är att även fundera över energieffektiviseringstjänster när man 
överväger andra åtgärder i byggnaden – energieffektiviseringstjänster tex kan 
kombineras med isolering och fönsterbyte  

 beskriva vilka regler/krav som gäller för att beräkna tex referensförbrukning  

4.2.2. Nödvändiga delar i förfrågningsunderlag 
 

När informationen samlats in enligt föregående avsnitt kan man göra i ordning 
förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är en viktig del i hela 
upphandlingsprocessen: ju tydligare det är och ju bättre kvaliteten det, desto mindre arbete 
behöver anbudsgivarna lägga ner på sitt anbud samt att det minskar risken med att 
energitjänsteföretaget begär kompletteringar. 
  
Förfrågningsunderlaget brukar innehålla: 

 Energikartläggning (även om den inte är helt aktuell) 

 Uppgifter om energianvändning (3 år bakåt), i kWh och kronor 

 Kopior på fakturor för energianvändning (åtminstone för 1 år) 

 En detaljerad beskrivning av energisystemets aktuella skick och skötsel   

 Specifikation och beräkningsmetod för referensenergianvändning  

 Utkast till kontrakt  
 
För att säkerställa anbudets kvalitet är det viktigt att besök arrangeras i de aktuella 
byggnaderna som ingåer i upphandlingen. 
 
Förfrågningsunderlaget måste beskriva 

 tydliga mål (t.ex. lägsta besparingsbudget, energianvändning eller CO2-utsläpp) 

 organisatoriska aspekter 
o vilka uppgifter som energitjänsteföretaget ska utföra 
o hur utvärderingskriterierna ska viktas 

 tekniska aspekter 
o beskrivning av byggnaderna 
o energistatistik för de senaste 3 åren (utgångsvärde), drifttider, lista på 

utrustning, byggnadens användning, önskat inomhusklimat (temperatur, 
ventilation m.m.) 
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o aktuella förbrukningsdata 
o obligatoriska åtgärder, önskvärda samt alternativa möjligheter 

 finansiella aspekter 
o maximal återbetalningstid 
o finansiell organisation, vem är förpliktad att investera – beställaren, 

energitjänsteföretaget eller bägge 
 

4.2.3. Baseline - utgångsvärde för tidigare energianvändning 
 

En av de allra viktigaste delarna i ett energieffektiviseringsprojekt är det så kallade 
utgångsvärdet, som ger information om energianvändningen och energikostnaderna. 
Grunden är fakturor från energileverantörerna (el, gas, fjärrvärme m.m.). Genomsnittlig 
användning och kostnader för tre år (rekommenderas) är en bra referens för att beräkna 
framtida besparingar. Man ska nämna ev. korrigering för klimatet och förändringar i 
användning under åren som utgångsvärdet bygger på. 
 
Här finns mallar för utgångsvärde samt beskrivning:  
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_Germany_baseline-calculation.pdf 
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baseline-
calculation_example.pdf 

 
 
En detaljerad beskrivning av hur man bestämmer utgångsvärdet finns i Bilaga 1: Beräkning 
av utgångsvärde 
 
 

4.3. STEG 5: Energitjänsteavtalet 

För att hjälpa beställare att anlita energitjänsteföretag på lika villkor har ett antal standardavtal 
utvecklats i Europa (samt i en del andra länder tex USA).     
Standarddokumenten har i allmänhet granskats och har godkänts av många aktörer, bland dem 
energitjänsteföretagsbranschen, olika statliga enheter samt privata och offentliga anläggningsägare 
och förvaltare. De är tänkta som standardmallar för förhandling och implementering av 
framgångsrika energitjänsteavtal. Eftersom det finns olika europeiska modellavtal och olika sätt att 
hantera energieffektiviseringstjänster, så finns det inte bara ett europeiskt modellavtal, utan en rad 
olika. 
 
Energitjänsteavtalet mellan energitjänsteföretaget och fastighetsägaren ska allra minst innehålla 
garantier för energi(kostnads)besparingar och reglera fördelning av finansiella och tekniska risker för 
implementering och drift under hela projektet, vanligtvis 5–15 år. Ett energitjänsteavtal slår 
egentligen ihop tre typer av avtal i ett:  
 

 arbete – implementering av åtgärder 

 finansiering – återfinansiering av investering 

http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_Germany_baseline-calculation.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baseline-calculation_example.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baseline-calculation_example.pdf
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 tjänster – drift och underhåll  
 
Ett modellavtal ska normalt vara med som en del av förfrågningsunderlaget – eftersom det bara är 
detta dokument som kan göra anbuden jämförbara – och kan vara ganska omfattande eftersom hela 
avtalet kan bestå av 50–100 sidor. Det är viktigt att vara medveten om skillnaderna i avtalen när man 
upphandlar olika tjänster och för att inkorporera detta i förfrågningsundelaget. 

4.3.1. Huvuddelar i ett energitjänsteavtal14 
 
1) Definition av ett referensscenario (utgångsvärde) för energianvändning och kostnader. 
Referensscenariot för energianvändning måste definieras tydligt. Det anges i fysikaliska enheter. Det 
bygger på tydligt definierade specifikationer om drift och användning av byggnaderna det gäller. 
Referensscenariot beräknas i dagens priser för alla finansiella och ekonomiska syften.  
 
2) Garanterade besparingar – Energitjänsteföretaget garanterar en viss storlek på årliga 
energi(kostnads)besparingar som ska uppnås under avtalstiden.  
 
3) Betalning (ersättning enligt kontrakt) – Avtalet definierar exakt vilken andel av besparingarna som 
som tillfaller energitjänsteföretaget för dess tjänster (inkl. investeringar). Ersättningen brukar 
betalas som en fast månadsbetalning i förskott, som båda parter har överenskommit om. I slutet av 
varje år under avtalstiden, efter utvärdering av besparingarna, utförs betalningarna. 
Villkoren för besparingarna måste också fastställa tydligt vad som händer om de garanterade 
besparingarna inte uppnås, alltså en tydlig beskrivning av hur energitjänsteföretaget klarar upp en 
eventuell negativ skillnad mellan garanterade besparingar och uppnådda bespraingar. Om de 
överträffar de garanterade besparingarna måste det finnas tydliga villkor för hur de fördelas mellan 
beställaren och energitjänsteföretaget. 
 
4) Avtalstid – avtalstiden måste fastställas och bör delas upp i implementeringsfas (planering, 
byggnation) och driftfas (uppnå besparingarna). 
 
5) Investeringsvolym för energisparåtgärder (och ett första tekniskt utkast inkl. viktiga åtgärder) 
 
6) Energitjänsteföretagets ansvar för korrekt utformning av energisparåtgärderna och deras 
genomförande. 
 
7) Skyldighet för beställaren att ge rätt villkor för genomförande av energisparåtgärderna. Även 
komfortkrav (t.ex. inomhustemperaturer) ska definieras. 
 
8) Tillvägagångssätt för överföring av installerad energisparteknik till byggnadens/beställarens 
ägarskap. 
 
9) Skyldighet för energitjänsteföretaget att lämna årlig utvärderingsrapport med årliga besparingar, 
där energitjänsteföretaget detaljerat anger för beställaren hur stora besparingar som uppnåtts 
respektive år – i fysikaliska enheter och i pengar. Dessutom ska metoden för omräkning av 

                                                 

 
14 Källa: http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf 
 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
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uppnådda besparingar definieras, ifall indata för parametrar skulle skilja sig från antagandena som 
definieras i referensscenariot (utgångsvärdet) för energianvändning. 
 
10) Definition av process, hur implementering av åtgärder görs upp mellan beställare och 
energitjänsteföretag. I princip finns det två sätt: 

1. alla åtgärder görs upp i förhandlingsfasen; efter tilldelning av kontraktet behöver inte 
energitjänsteföretaget mer bekräftelse från beställaren för implementering av enskilda 
åtgärder 
2. varje åtgärd måste göras upp sedan den utformats av energitjänsteföretaget men innan 
den implementeras.  

 
Dessutom kan avtalet innehålla15 (t.ex. i annex): 

 detaljerad beskrivning av energisystemet och dess skötsel, inkl. referensförbrukning och 
referenskostnader 

 detaljerad beskrivning av grundläggande energieffektiviseringsåtgärder 

 prisberäkning och avbetalning 

 tidplan för projektimplementering 

 metod för utvärdering av uppnådda besparingar 

 metod för att räkna med förändrad användning (byggnaden används fler timmar etc.) 

 energiledningens kvaliteter  

 förteckning över personer med kompetens 

 lista på underleverantörer 

4.3.2. Specificering av vissa åtgärder i Förfrågningsunderlaget 
 

Det kan visa sig vara bra att genomföra ytterligare energieffektiviseringsåtgärder, även om 
återbetalningstiden blir längre än tiden som avtalet omfattar. Sådana bindande åtgärder 
måste definieras i detalj i förfrågningsunderlaget, annars kommer energitjänsteföretaget 
inte att erbjuda det eftersom det kan vara till nackdel vid utvärderingen av anbudet. Det 
ökar visserligen investeringsvolymen, men minskar tilläggskrav efter tilldelning av 
kontraktet. 
Samtidigt ska beställaren (upphandlaren) vara försiktig med att definiera för många 
specifika åtgärder, eftersom det begränsar möjligheten till optimerade lösningar från 
anbudsgivarna.  
 
Exempel: 

 En panna som uppenbart är vid slutet av sin livslängd ska ses som obligatoriskt att 
den byts ut av energitjänsteföretaget.  

 Fönsterbyte kan ha längre återbetalningstid, men måste ändå ske eftersom fönstren 
är vid slutet av sin livslängd. 

 
Erbjudande av andra åtgärder sker efter energitjänsteföretagets eget omdöme:  

 begränsning av rumstemperatur genom byte av radiatorernas termostatventiler 

                                                 

 
15 Jämför http://www.rea.riga.lv/files/Managenergy_workshop_Riga_02-10-2013_Vladimir_Sochor.pdf 

http://www.rea.riga.lv/files/Managenergy_workshop_Riga_02-10-2013_Vladimir_Sochor.pdf
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 byte av panna, värmestyrning och andra delar av värmesystemet 

 införande av energiövervakningssystem  
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4.4. STEG 6: Finansiering av energieffektiviseringstjänster 

Finansieringslösningen för projektet har en avgörande påverkan på struktur mellan aktörer. 
De senaste åren har många olika system skapats och implementerats, vilket visar att en 
facilitator måste anpassa finansieringslösningen efter beställarens behov och 
finansieringsförmåga. De vanligaste fallen är: 
 

 finansiering av ägaren (kredit eller leasing) 

 finansiering av energitjänsteföretaget genom kredit, leasing  

 finansiering av energitjänsteföretaget genom överlåtelse av avtalspriser och 
forfaiting 

 finansiering av en tredjepartsfinansiär 

 statliga subventioner eller stöd 

 kombination av dessa  
 
Dessa planer visas i följande figurer. 
 

 
Figur 11: Finansieringsplaner 
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Här är det vanligtvis nödvändigt att komma överens om en skrivelse som gör kraven 
oomtvistliga. 
 
Beslutet om vad som är bäst beror på: 
 

1. Direkta finansieringskostnader (finansieringsvillkor, räntesatser, avgifter m.m.) 
2. Juridiska aspekter (rättigheter och skyldigheter, ägarskap, upphävande av avtal, 

regler om avslut m.m.) 
3. Säkerhet som krävs av finansieringsinstitutet 
4. Konsekvenser för beskattning (inköpsskatt/moms, bolagsskatt för inkomster, 

förvärvsskatt för mark m.m.) 
5. Konsekvenser för balansräkning & bokföring (vem aktiverar investeringen, effekter 

på balansräkningen som kreditgränser, Maastrichtkriterier etc.) 
6. Företagsledningens insatser (transaktionskostnader, omfattande rådgivning) 

 
Ett råd är att skapa en behovsprofil för varje beställare enligt dessa kategorier för att 
standardisera processen att välja en passande finansieringslösning. 
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Figur 12: Vem tillhandahåller finansiering? 

 
Mer information:  
http://www.grazer-
ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf 
 
Detaljerad information: 
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contracting-
incl-Examples.pdf 

 

http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contracting-incl-Examples.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contracting-incl-Examples.pdf
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5. Bilagor 

5.1. Bilaga 1: Beräkning av utgångsvärde (Baseline) 

Energiutgångsvärden definieras i DIN EN 1590016 som (översatt) betyder beräknad eller uppmätt 
energianvändning för en tidsperiod, normaliserad med korrektionsfaktorer. 
 
En av de första sakerna att göra när man förbereder ett energieffektiviseringsprojekt är att 
bestämma ett utgångsvärde för energianvändningen. I en del fall har beställaren redan en förstudie 
eller energikartläggning (ofta gjord av en konsult). Små skillnader i tolkningen av mätdata samt mät- 
och verifieringsmetoder kan (ibland) visa sig ge stora finansiella konsekvenser. Att göra en 
energikartläggning eller förstudie är både dyrt och resurskrävande. En vandring genom anläggningen 
och genomgång av energiräkningarna är ofta till god hjälp. Om byggnadens energianvändning inte 
kan mätas eller bestämmas måste man bedöma om byggnaden är lämplig för 
energieffektiviseringstjänster.  

5.1.1. Huvuddelar i utgångsvärde för energikostnad 

 
Bilden nedan visar utvärdering av utgångsvärde med tiden: 

 
 
När energieffektiviseringsprojektet är genomfört gör man ännu en beräkning av ”utgångsvärdet”. 
Energibesparingarna får man fram genom att jämföra utgångsvärdet med den beräknade 
energianvändningen enligt metodik som specificeras i energitjänsteavtalet.  
 

                                                 

 
16 Energieffektiviseringstjänster – Definitioner och krav SS-EN 15900:2010 (E) 
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Ett dokument som innehåller grundprinciper och kommentarer, beräkning och redovisning av 
besparingar på energikostnadernas utgångsvärde i energieffektiviseringstjänster har tagits fram 
inom projektet EESI, och bygger på projektpartnernas metoder och erfarenheter: 
http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf 
 
I dokumentet förklaras de fyra stegen i tillvägagångssättet med utgångsvärden:  

 STEG I insamling av fakturor, lista 

 STEG II tidskorrigering för basåret  

 STEG III priskorrigering 

 STEG IV dokumentation av utgångsvärde. 
 

 
Figur 13: Utgångsvärde steg för steg (källa BEA) 

 
 

5.1.2. Bestämning av utgångsvärde för energikostnader 

Redan från början bör man observera att för vissa energieffektiviseringstjänster kan det vara bra att 
även räkna med annat än minskad energianvändning och minskade energikostnader. Det gäller 
speciellt kostnader för vatten och avlopp. 
Som bas för energitjänsteföretagets garanterade besparingar (och årliga besparingar som följer) ska 
data om energianvändning av olika slag för det senaste hela kalenderåret (året som föregick 
energieffektiviseringsprojektet) användas. Det året kallas basåret. 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf
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För att garantera att det valda året är representativt, ska man jämföra energianvändningsdata med 
siffrorna från de två föregående åren. Alternativt kan man definiera ett genomsnittsvärde för 
energianvändningen under de tre senaste hela åren som utgångsvärde. 
Beräkningsmetoden måste definieras i energitjänsteavtalet. Priserna ska visas tydligt som 
referenspriser i energitjänsteavtalet innan energitjänsten börjar, som specifika energipriser för varje 
mätpunkt (om aktuellt), nedbrutet till delar som ingår i priset, t.ex. taxan för kilowattimmar och 
grundpriset. 
Utgångsvärden för energikostnader är energianvändning av olika slag under basåret jämfört med 
priset för energileveranser till beställaren vid ett visst, fast datum (t.ex. 31 dec). Utgångsvärdet för 
energikostnaden är därför summan av den specifika energianvändningen och priset för alla 
byggnader eller fastigheter.  
 

 
Figur 14: Bestämning av utgångsvärde 

 
 
Kalkylblad ska användas till förberedelse av förfrågningsunderlaget och för den årliga 
energiredovisningen: 
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC 
energitjänsteföretag _Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf 
 
Alla anbudsgivare ska få tillgång till utgångsvärdet under upphandlingsförfarandet. Med det som 
grund beräknar energitjänsteföretagen energibesparingarna. 
 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC_Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC_Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf
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5.1.3. Praktiska förslag för utarbetande av utgångsvärde för energikostnad17 

 

 Högre energipriser är en bättre grund för återfinansiering av effektiviseringsåtgärder. Därför ska 
man hellre uppskatta högre referenspriser som utgångsvärde i händelse av prisfluktuation eller 
förutsägbara prisökningar. 

 Underhållskostnader ingår för det mesta inte i utgångsvärdet och därför kommer inte 
kostnadsbesparingar för underhåll (som man mycket väl kan få) att räknas med i 
kostnadsbesparingar som ingår i besparingsgarantin. Man kan göra undantag på beställarens 
uttryckliga begäran, ifall storleken på kostnadsbesparingar som är möjliga att uppnå kan 
förutsägas vid början av inbjudan till upphandling. 

 Underenheter dit el, vatten m.m. levereras (t.ex. en omsorgstagares lägenhet), men där man 
inte kan utföra några energisparåtgärder, ska för att förenkla fakturering av besparingar som 
följer, inte räknas in i utgångsvärdet. 

 För att kunna ta med möjliga förändringar av energikällor i beräkningen, ska alla 
konsumtionsenheter anges i kWh (om möjligt med lämpliga faktorer eller värmevärden). För att 
kunna räkna ut kostnadsbesparingen för CO2 behöver man också veta aktuella CO2-utsläpp och 
faktorer. 

 
  

                                                 

 
17 Leitfaden Energieeinspar-Contracting, Hessen 04/2012 
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5.2. Bilaga 2: Var kan man hitta relevanta dokument 

5.2.1. Inledning 
 
En bra startpunkt för beställare som är nybörjare är den erfarna facilitatorn och energitjänstens 
dokument. Alla dokument behöver anpassas nationellt. Det är viktigt att man granskar dokumenten 
och vid behov anpassar dem till lokala villkor.  
 
Länkarna nedan går till dokument som i de flesta fall är på engelska. En del handlar om den tyska 
marknaden som är en av de mest mogna och därför har en omfattande samling dokument. 
 
Sedan 2004 har EU-programmet Intelligent Energy Europe (IEE) medfinansierat ett antal projekt som 
arbetat med att stödja utvecklingen av marknaden för energieffektiviseringstjänster i Europa, till 
exempel:  

- Eurocontract (finns ej längre på webben, översikt av framtagna dokument):  http://eaci-

projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefiles) 

- EESI (http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/toolbox.html) 

- Fresh (http://www.fresh-project.eu/ ) 

- ChangeBest (http://www.changebest.eu/) 

- ESOLi (http://www.esoli.org/ ) 

 
På IEE:s webbplats har man tillgång till projektens viktigaste resultat: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm. 
Där finns även en del annat matnyttigt.  
Länkar till dokument på svenska och andra språk:  
 

  European Union  
 Austria  
 Belgium  
 Bulgaria  
 Croatia  
 Czech Republic  
 Denmark  
 Estonia  
 France  

 Germany  
 Greece  
 Hungary  
 Ireland  
 Italy  
 Latvia  
 The Netherlands  
 Norway  

 Poland  
 Portugal  
 Romania  
  Slovakia  
  Slovenia  
  Spain  
 Sweden  
 United Kindom  
 Other  

 
I Europa finns European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) som presenterar 
kunskaper och goda exempel för att driva på standardisering i energitjänstbranschen 
(http://www.eu-esco.org/). 
 
De viktigaste dokumenten beskrivs i följande avsnitt.  

5.2.2. Standardavtal för energieffektiviseringstjänster från projektet EESI 

I projektet EESI (2009–2012) samlade man de karakteristiska dragen för energitjänsteavtal och olika 
beprövade modelldokument och gjorde dem tillgängliga. Avtalen har dock inte publicerats i fulltext, 

http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefiles
http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadablefiles
http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/toolbox.html
http://www.fresh-project.eu/
http://www.changebest.eu/
http://www.esoli.org/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/european-union_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/austria_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/bulgaria_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/czech-republic_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/denmark_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/france_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/greece_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/hungary_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/ireland_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/latvia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/netherlands_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/norway_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/poland_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/portugal_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/romania_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/slovakia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/slovenia_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/spain_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/sweden_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/united-kingdom_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/world_en.htm
http://www.eu-esco.org/
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av kvalitetssäkringsskäl. De skulle ändå inte kunna användas utan råd från erfarna projektutvecklare, 
eftersom förhållandena är olika i olika länder. Däremot tas andra källor för modellavtal upp i 
dokumentet där det går att hitta fullversioner. 
 

 http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf 

5.2.3. Andra källor för standardavtal 

Nedan finns fler länkar till standardavtal:  
 

 Modellavtal för Energy Supply Contracting från EESI-partnern JSI, http://www.jsi.si på slovenska 
och engelska. 

 Modellavtal för Energy Supply Contracting från EESI-partnern ANRE, http://www.anre.ro på 
rumänska och engelska. 

 Modellavtal för energieffektiviseringstjänster, Energy Supply Contracting och Integrated Energy 
Contracting från Österrike finns hos EESI 2020-partnern GEA på tyska. Avtalen lämnas ut i 
samband med rådgivning: http://www.grazer-
ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecon
tracting_dt.pdf  

 Det tyska förbundslandet Hessen har tagit fram Hessian Guide (2012), med modellavtal, många 
konkreta exempel samt exempeldokument. Medan strukturen är robust, så refererar avtalen till 
tyska normer, upphandlingsregler och andra standarder. Om de ska användas i andra länder 
behöver de först omarbetas och anpassas till nationell lagstiftning. 
http://www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17450 på tyska. 

 Irlands energimyndighet, Sustainable Energy Authority (SEAI), har gett ut en handbok för 
energitjänsteavtal (december 2013) 
http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC 
energitjänst_Handbook/Sample-Document-EPC energitjänst-Contract-Sample.pdf  

 Den nationella ickevinstdrivande organisationen Energy Services Coalition (ESC) i USA har 
utarbetat en energitjänststandard för att effektivisera upphandling-och avtalsprocessen för 
anläggningsägare. Den går inte längre att ladda ner direkt, men det går bra på förfrågan hos 
http://www.energyservicescoalition.org/resources/5steps. 

 

5.2.4. Förfrågningsunderlaget 
Huvudprinciper för upphandlingsförfarandet, beskrivning av förfrågningsunderlaget, samt ett 
exempel med plan för upphandlingsförfarande samt urvalskriterier för den vinnande anbudsgivaren 
finns på EESI:s webbplats:  
http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pdf 
 

5.2.5. Dokument om finansiering 
Det bästa för beställaren brukar vara att redan på ett tidigt stadium fundera över möjligheter eller 
preferenser för finansiering. Vid EPC är det vanligen energitjänsteföretaget som ansvarar för 
projektfinansieringen. beställaren kan dock besluta sig för att bidra till byggkostnaderna från sin 
egen budget, ifall exempelvis det upplevs som fördelaktiga finansieringsvillkor. 
 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
http://www.jsi.si/
http://www.anre.ro/
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecontracting_dt.pdf
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecontracting_dt.pdf
http://www.grazer-ea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecontracting_dt.pdf
http://www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17450
http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC%20energitjänst_Handbook/Sample-Document-EPC%20energitjänst-Contract-Sample.pdf
http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC%20energitjänst_Handbook/Sample-Document-EPC%20energitjänst-Contract-Sample.pdf
http://www.energyservicescoalition.org/resources/5steps
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pdf
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Följande dokument tar upp finansieringsfrågor: 
 

Finansiering 

Chapter 4: EPC financial concepts, limits, interests and 

recommendations  
EESI 2011 

Utbildnings-
material 

EPC financial simulation tool  Fresh 2011 Excelverktyg 

EPC financial simulation tool explanation  Fresh 2011 Handbok 

EPC in Social Housing: the legal and financial barriers  Fresh 2012 Handbok 

Standard EPC Documents - Financing  EESI 2011 Handbok 

 

5.2.6. Fler dokument 
 

 Nationella rapporter om status quo för energieffektiviseringstjänster (2013, källa EESI 2020)  
 

 Beskrivning av innehållet i en energikartläggning: http://www.european-energy-service-
initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf 

 

 Olika utbildningsmaterial, handböcker, verktyg, modellavtal och upphandlingsdokument som 
tagits fram bl.a. inom IEE-programmet: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-
performance-contracting/index_en.htm 
 

 International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP):  
http://www.evo-world.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&lang=en  

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/training_modules/Module_4.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/training_modules/Module_4.pdf
http://eaci-projects.eu/iee/fileshow.jsp?att_id=23296&place=pa&url=http://FRESH-WP3-ICE-D8-rev2.0-Financial%20simulations%20tool.xlsx&prid=1869
http://eaci-projects.eu/iee/fileshow.jsp?att_id=23294&place=pa&url=http://EU%20-%202011%20-%20FRESH%20-%20EPC%20Financing%20Simulation%20tool%20explanation.docx&prid=1869
http://www.fresh-project.eu/media/documents/files/FRESH-WP2-ICF-D7-rev1.0-Legal_and_financial_synthesis.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard6_Financing.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf
http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
http://www.evo-world.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&lang=en
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5.3. Bilaga 3: Översikt av affärsmodeller för energieffektiviseringstjänster 

Energieffektiviseringstjänster har utvecklats på flera sätt under de senaste åren, framför allt 
p.g.a. nationella förhållanden och som svar på beställarnas behov. De här riktlinjerna ger en 
översikt över en mångfald energieffektiviseringstjänster, som så långt det är möjligt följs av 
länkar och goda exempel. 
 
Energieffektiviseringstjänsterna betraktas här utifrån sin affärsmodell, och inte utifrån vilken 
typ av objekt de kan tillämpas på. Ett avsnitt tar upp vilka objekt som passar för 
energieffektiviseringstjänster och ett annat avsnitt olika typer av avtal. 
 
Framställningen tar upp energieffektiviseringstjänster som författarna känner till, och är 
eventuellt inte helt komplett.  
 

5.3.1. Energy supply contracting (ESC)  
Energy supply contracting är energieffektiviseringstjänster som levererar ”användbar 
energi”. De fokuserar på optimerad produktion av ett medium som värme, kyla, el eller 
komprimerad luft. Ett energitjänsteföretag skaffar utrustning och energikällan för att 
producera önskat medium till fasta villkor. Därför blir energitjänsteföretagen leverantörer 
till beställaren (av exempelvis värme och el) och har stort intresse av att optimera systemets 
livscykelkostnader. 
 

5.3.2. EPC (Energy Performance Contracting) 
EPC är ett beprövat och kostnadseffektivt instrument för att utnyttja energisparpotentialen i 
byggnadssektorn med energieffektivisering. Ett energitjänsteföretag implementerar ett 
skräddarsytt energitjänstepaket, bestående av planering, byggnation, drift & underhåll, 
optimering, bränsleinköp, (med-)finansiering och användarbeteende.  
 
Avtalet mellan energitjänsteföretaget och fastighetsägaren innehåller garantier för 
kostnadsbesparingar och tar över finansiella och tekniska risker med implementering och 
drift under hela projekttiden som typiskt sträcker sig över 5–15 år. Energitjänsten eller 
huvuddelen av den betalas av realiserade energikostnadsbesparingar. 
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Figur 15: Typiska moduler i energieffektiviseringstjänster 

 

 

5.3.3. Integrated Energy Contracting 
 
Beskrivning 
Modellen för Integrated Energy Contracting kombinerar två mål: 
1. Minskat energibehov genom implementering av energieffektiviseringsåtgärder för 

byggteknik (värme, kyla, ventilation, belysning), byggnadsskal och användarnas 
motivation 

2. Effektiv energitillförsel som täcker återstoden av behovet, företrädesvis från förnybara 
energikällor 

I jämförelse med Energy Supply Contracting sträcker sig tjänsterna och därmed 
besparingspotentialen till hela byggnaden eller kommersiella företaget. Omfattningen är 
inte begränsad till värme, utan kan likaväl användas för el, vatten och komprimerad luft. 
 
Användningsområden 
Projekt med energisparpotential på förbrukningssidan och i byggnadsskalet i kombination 
med behov av att byta eller renovera energisystemet (främst värme).  
Besparingsgarantins karaktär 
Energieffektiviseringstjänsternas besparingsgaranti och exakt mätning och verifiering av 
uppnådda besparingar kan ersättas av kvalitetssäkring och förenklade mät- och 
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verifieringsförfaranden för installerade energieffektiviseringsåtgärder. Målet är att minska 
(transaktions-)kostnaden och förenkla modellen, speciellt för mindre objekt. 
Därför är det viktigt att diskutera möjliga kvalitetssäkringsinstrument (QAI) som ersättning 
för garanti om energiprestanda (pilen i figuren nedan visar engångskontroller och 
återkommande kvalitetskontroller). Kvalitetssäkringskonceptet illustreras i följande figur: 

 
Figur 16: Affärsmodell för Integrated Energy contracting, IEC: kvalitetssäkringsinstrument som substitut för 
energieffektiviseringstjänsternas besparingsgaranti 

 
Vanlig investeringsvolym (att föredra)  
Investeringsnivån varierar mycket. Lägsta investering för rena energieffektiviseringstjänster 
kan antas vara 20 000 euro. Ju mer möda och noggrannhet man behöver lägga ner på 
mätning och verifiering, desto större bör lägsta värde för investeringen vara, beroende på 
ökade transaktionskostnader. 
 
Fallstudie 
Ett bra exempel på IEC finns att ladda ner som dokument från följande länk:  
Ladda ner som PDF 
 

5.3.4. Energitjänst med helrenovering (EPC+) 
 

Beskrivning  

Energitjänst med helrenovering (kallas även EPC+ eller EPC+subvention) integrerar 
renoveringsåtgärder i vanliga energitjänstmodeller.  

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/EESI_advanced_EPC_Integrated_Energy_Contracting.pdf
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Det finns olika modeller för EPC+: 
 
Modell 1: 
Energitjänsteföretaget (eller ett konsortium) utvecklar ett optimerat, heltäckande koncept 
för att minska byggnadens energianvändning inklusive nödvändig renovering som till 
exempel isolering av byggnadsskalet eller fönsterbyte. Energitjänsteföretaget tar över de 
finansiella och tekniska riskerna för alla åtgärder och ansvarar för drift och underhåll under 
avtalsperioden. De är därför intresserade av att åtgärderna har hög kvalitet. Eftersom 
värmeisolering inte brukar vara ekonomiskt livskraftig inom ordinarie avtalstid för 
energieffektiviseringstjänster, måste kostnaderna medfinansieras av beställaren eller en 
leasingmodell.  
 
Modell 2: 
Ägaren involverar en övergripande planerare som har ansvaret för optimering av 
byggnaden. Planeraren ansvarar för detaljplanering, upphandlingsdokument, övervakning 
på plats och kvalitetssäkring av renoveringen, samt har kunskap om implementering, 
optimering och samordning av energiavtalsprojekt. Energieffektiviseringstjänsterna 
upphandlas separat på vanligt vis. Därför blir det en kombination av ett traditionellt 
byggförfarande och energieffektiviseringstjänster med separata avtal. Flera partner är 
involverade vilket kan leda till problem, t.ex. vid övergången från byggfas till driftfas 
(energitjänsteföretaget vill inte garantera hela effektiviseringen, inkl. 
renoveringsåtgärderna).  
 
Modell 3: 
Renovering light liknar modell 1 och skiljer sig åt bara när det gäller kvantiteten 
renoveringsåtgärder som behövs. Renoveringarna är inte lika omfattande – mindre än 50 % 
av projektvolymen. 
 

Användningsområden 
Byggnader med (stort) renoveringsbehov där även livscykelkostnaderna ska optimeras. 
Renoveringsåtgärderna ska utföras med hög kvalitet och energieffektiv drift ska garanteras 
över åren. 
 
 
 
Besparingsgarantins karaktär 
Besparingsgarantin är bara en del av garantierna som ges: energitjänsteföretaget ansvarar 
för korrekt genomförande, eventuella byggfel och drift. 
 
Vanlig investeringsvolym (att föredra)  
Investeringsvolymen är starkt beroende av omfattningen av renoveringsbehovet och har 
ingen gräns. Eftersom renoveringsåtgärder inte brukar återfinansieras under den vanliga 
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energitjänsteavtalsperioden behövs ytterligare medfinansiering (t.ex. subventioner, leasing, 
kreditfinansiering av ägaren) 
 

Fallstudie  
Ett bra exempel på energitjänst vid helrenovering finns i dokumentet under följande länk: 
EESI2020 
 

5.3.5. Energitjänst light (Re-Commissioning)  
 
Beskrivning  

Om byggnadens förvaltning saknar personal som kan utföra regelbundet, lämpligt 
energiunderhåll, så är energitjänst light (EPC light) ett bra val. Med energitjänst light får man 
energibesparingarna framför allt genom organisatoriska åtgärder med små eller inga 
investeringar i teknisk utrustning. Energitjänsteföretaget utför energiunderhållet externt 
och tar över ansvaret för drift och optimering av energiinstallationer (värmepannor, 
byggnadsautomation, belysningsstyrning). Avtalets längd brukar bara vara 2–3 år eftersom 
det vanligen inte är någon investering. Typiska åtgärder för energitjänst light kan vara:  

 inventering av byggnadernas tekniska utrustning 

 optimering av värme, ventilation och kyla med styrsystem i byggnaden (inkl. 
dokumentation) 

 analys av förbrukning, tillsyn av mätare, energirapportering var 6:e månad 

 kontroll av leverantörsfakturor 

 analys av svaga punkter samt rekommendationer för investeringar i 
energieffektivisering 

Besparingsgarantin och förhållandet mellan besparingar och ersättning till 
energitjänsteföretaget ingår i avtalet för energitjänst light. I vissa fall kan en del av 
besparingen användas av beställaren för att finansiera exempelvis utbildning i 
energisparande. 
 
 

 

 

Användningsområden 
Energitjänst light kan användas i följande fall: 

 När beställaren har små eller inga resurser till energiunderhåll 

 För byggnader som saknar långtidsperspektiv för om de kommer att användas, små 
byggnader etc. 

 När inga investeringar behövs (t.ex. nya och renoverade byggnader) 

 Energitjänst light kan vara första steget till externt energiunderhåll eller en modell som 
följer när ett klassiskt energieffektiviseringsprojekt tex EPC tar slut. 

 

http://eesi2020.eu/
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Besparingsgarantins karaktär 
Avtalstidens längd kan vara kort (2–3 år) eftersom det inte är nödvändigt med återbetalning 
av stora investeringar i teknisk utrustning. Besparingsgarantin och relaterade besparingar 
med betalning av energitjänsteföretaget är också inkluderade i energitjänst light-avtalet. 
 
Vanlig investeringsvolym (att föredra)  
Det är vanligen inga investeringar (eller mycket små). 
 
Fallstudie 
Ett bra exempel på energitjänst light finns i följande dokument:  
Ladda ner PDF 
 

5.3.6. Energitjänst med komfortmål 
 
Användningsområden 
Alla byggnader och byggnadszoner där anställda arbetar vid bord, som kontor, reception, 
besöksrum på läkarmottagning etc. är lämpliga. 
 
Beskrivning 
Ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt att mäta en byggnads komfort är att helt enkelt 
undersöka hur nöjda de anställda som arbetar i byggnaden är med komforten. Ett verktyg 
som man kan använda är Comfortmeter, ett europeiskt webbverktyg för 
komfortundersökning som utvecklats i samarbete med flera europeiska universitet. I det 
ställs 35 frågor om olika aspekter på komforten, t.ex. temperatur, buller och luftkvalitet.  
 
Frågeformuläret ger underlag till en Comfortmeterrapport för hela byggnaden och för 
separata byggnadszoner. Vanligen bygger den på 15–20 svarande.  
Med Comfortmeterrapporten får fastighetsägaren och tjänsteleverantörerna (t.ex. 
energitjänsteföretaget) en pålitlig och tydlig insikt i byggnadens komfort, såväl dess starka 
som dess svaga sidor. Samtidigt ger rapporten viktig information för att kunna öka 
komforten i byggnaden på ett effektivt och fokuserat sätt. 
 

http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/WP2_D2.4_advanced_EPC_light_BEA_en.pdf
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Figur 17: Frågeformulär för bedömning av komfort (0 % = inte alls nöjd, 100 % = mycket nöjd)  

I energieffektiviseringsprojekt gör man komfortundersökning i alla administrativa 
byggnader i byggnadsbetsåndet under ett basår före projektstart och sedan år 3, år 6 osv. 
och till sist under projektets sista år. ”Comfortmetern” ger inte bara en detaljerad rapport 
med komfortvärden för varje indikator, byggnad och byggnadszon, utan man beräknar även 
comfortvärden för varje energitjänsteföretag. De innebär ett viktat genomsnitt av alla 
komfortvärden som påverkas av ett visst energitjänsteföretag.  
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Figur 18: Komfortvärden för luft, temperatur, buller m.m. i byggnaden (0 % = mycket missnöjd, 100 % = mycket nöjd) 

Komfortvärdet för energieffektiviseringstjänster i byggnadsbeståndet är genomsnittet av 
komfortvärden för energieffektiviseringstjänster i varje enskild administrativ byggnad, viktat 
enligt varje byggnads golvyta. Energitjänsteföretaget får en ekonomisk bonus om 
komfortvärdet för energieffektiviseringstjänster blir högre än utgångsvärdet, eller får betala 
en straffavgift om det blir lägre. Mer information finns på webbplatsen EESI2020. 
 
Besparingsgarantins karaktär 
Komfortgarantin kan integreras i energitjänsteavtalet på ett liknande sätt som 
energispargarantin. I ett energieffektiviseringsprojekt som Fedesco i Belgien tog initiativ till 
(se fallstudien) får energitjänsteföretaget en bonus (eller straffavgift) på 1 euro per % ökad 
(minskad) komfortvärde och per m² golvyta. Utgångsvärde är komfortvärdet innan 
energieffektiviseringstjänsteret startade. 
 
Vanlig investeringsvolym (att föredra)  
Det är i stort sett ingen skillnad jämfört med energieffektiviseringstjänster enligt 
standardkonceptet. 
 
Kostnaden för en komfortundersökning (med t.ex. Comfortmeter) varierar mellan 
1 000 och 2 000 euro per byggnad (exkl. moms).  Mer information om Comfortmeter finns 
på webbplatsen: www.comfortmeter.eu  

 
Fallstudie 
En fallstudie från Belgien, utförd av Factor4 på beställning av Fedesco finns att nå via 
länken EESI2020  

http://eesi2020.eu/
http://www.comfortmeter.eu/
http://eesi2020.eu/
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Energikontor Sydost ger stöd till beställare och energieffektiseringsföretag  
(Facilitation service) 

 

Energikontor Sydost kommer på olika sätt stöttar kommuner och andra ägare av offentlig belysning som ska 

energieffektivisera och renovera befintlig belysning. Det gäller dels information och utbildning kring 

energieffektiviseringstjänster tex EPC samt belysningen och de möjligheter som finns med dagens nya teknik. 

Energikontor Sydost ska samtidigt stötta företag som i dag är eller vill bli energitjänsteföretag. Det kan vara 

kunskap om möjliga sätt att finansiera projekt eller hur man ska paketera sitt erbjudande. Stödet kommer bland 

annat att omfatta:  

- Information om energitjänster och belysning på vår hemsida, www.energikontorsydost.se 

- Seminarier och utbildningar 

- Broschyrer och fakta material 

- Information om möjligheter att söka stöd i olika regionala, nationella och Europeiska program 

 

Kontakta Energikontor Sydost med era frågor:  

 
Christel Liljegren, Avdelningschef projekt 
 
Tel: 0706-20 83 08  
Christel.liljegren@energikontorsydost.se 
 
 
 
 
 
 

Denna broschyr har översatts inom IEEprojektet Streetlight EPC 

 

EU-projektet Streetlight-EPC 

Streetlight EPC har som mål att stimulera marknaden för energitjänster för projekt för energiaffaktiviering och 

renovering av gatubelysningar. Projektet startade i april 2014 och finansieras av EU-programmet Intelligent 

Energy Europe. Projektet Streetlight EPC ska skapa efterfrågan och tillgång till energitjänsteprojekt i 9 

europeiska regioner genom att stötta kommuner och energitjänsteföretag. I projektet arbetar 9 regionala 

energikontor eller andra organisationer med 9 kommuner och ett europeiskt nätverk.  

 

Mer information: www.energikontorsydost.se samt www.streetlight-epc.eu 

 
 
 
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s 

åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används. 

 

http://www.energikontorsydost.se/
mailto:Christel.liljegren@energikontorsydost.se

