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FÖRORD 

 

Denna rapport är en nulägesanalys av marknaden i Sverige för energitjänster med 
garanterad energibesparing. Dessa tjänster säljs idag med namn som EPC, 
komfortavtal eller andra namn. Rapporten har tagits fram på uppdrag av 
Energimyndigheten och nätverket BeBo. Studien är genomförd av Agneta Persson, 
Anthesis Group, Lotta Bångens, ATON Teknikkonsult, och Monica Gullberg, ÅF (vid 
tiden för arbetet). 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport är en nulägesbeskrivning av den svenska marknaden för 
energitjänster med garanterad energibesparing (eller avtal om energiprestanda som 
tjänsterna också benämns). Dessa tjänster säljs idag med namn som EPC, 
komfortavtal eller andra namn. Rapporten är framtagen genom ett antal intervjuer 
av beställare, kunder och branschorganisationer samt en litteraturstudie för att 
undersöka nuläget för energitjänster i omvärlden. 

Energitjänster används med skiftande framgång både i Europa och andra länder. 
IEA visar att det finns ett samband mellan marknadsbaserade instrument (uppdelat 
i kvotpliktsystem och kallade auktioner) och energitjänsteleverantörer.1 När aktörer 
bjuds in (eller tvingas) att åstadkomma förändring genom marknadsbaserade 
lösningar, uppstår ett ökat behov av energitjänsteleverantörer. Dessa aktörer kan 
vara rena energitjänsteleverantörer eller företag som adderar energitjänster till sitt 
övriga tjänste- eller produktutbud t.ex. som en del av befintliga energibolag, 
fastighetsbolag, kommuner, m.fl. nyttobolag. Tydligast syns detta i USA, Brasilien, 
Sydafrika och Kina. Sveriges avsaknad av marknadsbaserade instrument kan vara en 
anledning till den relativt låga aktiviteten inom energitjänster. Internationella 
erfarenheter visar att facilitatorer” är av stor vikt för marknaden avseende stora 
energitjänsteprojekt.  

Den svenska marknaden för energitjänster med garanterad energibesparing inom 
den offentliga sektorn är svag och har minskat under de senaste åren, men bedöms 
ha förutsättningar för att öka. Hos privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 
och inom industrin har marknaden i stället stärkts de senaste åren, och bedöms 
fortsatt kunna öka. Bland energitjänsteleverantörer märks en nedgång bland de styr- 
och reglerföretag som säljer energitjänster med garanterad energibesparing medan 
fler energibolag och företag som säljer service och/eller teknisk förvaltning nu finns 
på energitjänstemarknaden jämfört med hur det såg ut för några år sedan. 

En intressant iakttagelse är att ökad förståelse mellan leverantör och kund verkar ha 
en positiv inverkan på marknaden för energitjänster. Till exempel har Prisdialogen 
(en plattform för fastighetsägare och energiföretag för diskussion om 
fjärrvärmepriser) lett till gemensamma energieffektiviseringsprojekt för energibolag 
och deras kunder. Även mellan leverantörer kan en ökad förståelse leda till bättre 
gemensamma lösningar till kunderna. 

Den svaga energitjänstemarknaden inom offentliga sektorn beror bland annat på: 

 Svagt fokus på energieffektivisering inom kommuner och landsting (bland 
annat beroende på att tidigare stöd upphört). 

 
 
 

 
1 Market based instruments for energy efficiency, IEA 2017 
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 Fokus på nybyggnad i stället för renoveringar 

 Låg trovärdighet för leverantörer 

 Modellen har, delvis oförtjänt, fått ett dåligt rykte. 

 
Samtidigt är energitjänster med besparingsgarantier en lösning på flera problem och 
hinder som finns idag för att realisera den stora lönsamma potentialen för 
energieffektivisering. Förslag till vägar framåt ges i rapporten där några exempel är:  

 Standardkontrakt utvecklade av beställare 
 Så kallade aggregatorer som samlar ihop mindre projekt till större enheter 

som därmed blir intressanta för leverantörer och där beställare tillsammans 
ställer högre krav 

 Plattformar som ökar förståelsen mellan leverantörer och kunder (ökar 
lyhördheten hos leverantörerna för kundernas behov) och även mellan olika 
typer av leverantörer.  

 Utveckling av nya energitjänster 
 Nytt innehåll i de befintliga tjänsterna med kundernas behov i fokus, till 

exempel energieffektiviseringens mervärden, effektreducering och 
laststyrning 

 Koppling av tjänsterna till nationella mål för energieffektivisering och 
Energimyndighetens sektorsstrategier (ökar intresset hos beställare) 

 Ökad trovärdighet genom en auktorisation av leverantörer 
 Tillgång till facilitatorer i de större projekten 

Vår bedömning är att det finns förutsättningar för en betydligt större marknad än 
idag för energitjänster med besparingsgaranti. För att detta ska ske måste staten 
påverka och stödja marknaden i vissa avseenden, till exempel genom att ta fram 
standardkontrakt och skapa plattformar för möten. 
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1 BAKGRUND 

Energitjänster är ett av de åtgärdsområden som skulle kunna bidra till att större del 
av potentialen för energieffektivisering realiseras. En av de energitjänstetyper som 
tidigare fick stor spridning i Sverige är Energy Performance Contracting (EPC), men 
användningen av metoden minskade efter några år bl.a. till följd av diskussioner om 
hur väl den stämmer överens med LOU. Bedömare menar att tjänsten kan komma 
att öka i aktualitet igen, och att det kan finnas möjligheter till utveckling av metoden 
som gör att den blir användbar för fler kategorier av energianvändare. Men även 
andra typer av energitjänster med garanterad energibesparing har utvecklats och 
vinner insteg på den svenska marknaden. 

1.1 Mål för projektet 
Energimyndigheten har behov av en nulägesanalys för energitjänster, och detta 
projekt avser en sådan nulägesanalys. Syftet med projektet är att det ska: 
 Omfatta ett kunskapsunderlag om det svenska nuläget för energitjänster med 

garanterad energibesparing, som t.ex. EPC eller komfortavtal 
 Redovisa en lägesbeskrivning och möjligheter för utveckling  
 Identifiera och dokumentera dagens problemställningar inom området 

energitjänster med garanterad energibesparing. 

1.2 Genomförande 
Energitjänster kan utnyttjas av aktörer i alla samhällssektorer, men detta uppdrag 
avgränsas till att i första hand omfatta fastighetssektorn. Det avgränsas också till att 
endast omfatta sådana energitjänster som innehåller en garanterad energibesparing. 

Arbetet har genomförts i form av intervjuer med svenska leverantörer och köpare av 
energitjänster samt litteraturstudier och fördjupad research genom personliga 
kontakter vid kunskapsuppdatering avseende energitjänster i några länder med 
betydande erfarenhet av energitjänster med garanterad energibesparing.  

Projektet har genomförts med följande delmoment: 

 Nulägesanalys av den svenska marknaden för avtal om 
energiprestanda/garanterad energibesparing.  

 Kartläggning av på den svenska marknaden förekommande avtalsmodeller 
 Belysning av problemställningar för koncept för garanterad energibesparing 
 Omvärldsanalys av energitjänster 
 Möjlig kunskapsöverföring 
 Förslag till möjliga nya eller nygamla koncept för den svenska marknaden 
 

Uppdraget har genomförts av Agneta Persson, Anthesis Group, Lotta Bångens, 
ATON Teknikkonsult, samt Monica Gullberg, ÅF. Agneta Persson har varit 
uppdragsledare och koordinator för projektets genomförande. Energimyndighetens 
representanter i arbetet har varit Tomas Berggren och Anders Pousette. 
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2 NULÄGESANALYS AV DEN SVENSKA 
MARKNADEN FÖR ENERGITJÄNSTER MED 
GARANTERAD ENERGIBESPARING 

2.1 Dagens marknad 
Kunderna finns idag inom offentlig sektor, industrier, bostadsrättföreningar, 
fastighetsägare med flera. Detta projekt har avgränsats till att omfatta endast 
byggnader, varför ingen diskussion förs om energitjänster till industrin. 

Till alla målgrupper inom fastighetsområdet säljs idag tjänster med garanterad 
energibesparing. Olika namn på tjänsterna förekommer inom de olika 
kundgrupperna, även om tjänsterna i princip innehåller samma delmoment. När 
tjänsterna säljs till den offentliga sektorn har den traditionellt benämnts Energy 
Performance Contracting (EPC), medan tjänsterna som har sålts till fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar har kallats för komfortavtal.  

Idag finns endast ett fåtal pågående projekt inom den offentliga sektorn och i princip 
inga nya projekt kommer ut på marknaden. Det finns flera anledningar till att denna 
del av marknaden signifikant har minskat, bland annat att EPC upplevs som 
krångligt, ej tillämpbart inom LOU och leverantörer som gör stora vinster. För 
privata fastigheter är vår bedömning att marknaden i stället ökar. Skäl till denna 
ökning är bl.a. att fler leverantörer än tidigare säljer dessa tjänster och att 
energitjänster med garanterad energibesparing har ett bättre rykte än EPC. Här 
behöver inte LOU tillämpas och ett annat namn på tjänsten används.  

Exempel på kunder i pågående eller nyligen avslutade energitjänsteprojekt med 
garanterad energibesparing är Ludvika kommun, Morastrands AB, 
Leksandsbostäder AB, Leksands kommun, Söderhamn kommun och Faxeholmen 
AB, Eskilstuna kommun samt ett flertal projekt med privata fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar. 

2.1.1 Vilka är leverantörerna idag? 

Leverantörerna idag hittas framförallt inom tre olika kategorier; 
 Entreprenadföretag 
 Energiföretag 
 Styr- och reglerföretag 
 

Det finns även exempel på företag som arbetar med teknisk förvaltning som säljer 
denna typ av energitjänst samt energikonsulter som är på väg in på marknaden.  

Leverantörer av energitjänster med garanterad energibesparing säljer ofta något 
mer än själva energitjänsten. Tjänsten har ofta koppling till försäljning av energi 
(energiföretag), utrustning för styr och regler (styr- och reglerföretag) eller 
persontimmar (entreprenadföretag). 

Förutom att leverantörerna ser de olika typerna av företag som säljer denna 
energitjänst som sina konkurrenter, betraktas även entreprenörer som 
konkurrenter. De konkurrerar om uppdragen att renovera, byta ut gammal 
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utrustning, injustering osv. Dessa företag har dock inte energifokus och utlovar inga 
garantier avseende energibesparingar. För kunderna är detta dock det ”vanliga” 
sättet att handla upp tjänster på.  

Vår bedömning är att leverantörerna själva genom att visa på nackdelar i andra 
leverantörers affärsmodell har skapat en osäkerhet hos kunderna. Fristående 
och/eller transparenta tjänster är viktiga på en framtida marknad. En fördjupning 
av problembilden för energitjänster med garanterad energibesparing beskrivs i 
kapitel 2.6. 

2.1.2 Aktiviteter för ökad trovärdighet 

För några år sedan genomfördes ett europeiskt projekt för att öka trovärdigheten för 
energitjänster på marknaden. En gemensam uppförandekod togs fram med syfte att 
projekten skulle bli mer transparanta. I Sverige har sex företag skrivit under denna 
kod och Energieffektiviseringsföretagen (EEF) förvaltar koden i Sverige. Företagen 
är Caverion, Mälarenergi, Siemens, Schneider-Electric, Rejlers Sverige samt 
Kraftringen. 

EEF arbetar nu med en auktorisation, utvecklad av beställare, för företag som säljer 
energieffektivisering. Den är indelad i olika områden och först ut (dec 2017) är 
Energikartläggning. EEF planerar även att auktorisera företag som säljer Avtal om 
energiprestanda. När det arbetet kommer igång är ännu inte fastställt.  

Vår bedömning är att dessa aktiviteter ökar trovärdigheten och möjliggör en dialog 
mellan leverantörs- och kundsida där kunders behov och önskemål kan fångas upp 
och inkluderas i auktorisationen. 

2.1.3 Finansiering av projekt 

I projekt där offentliga sektorn är beställare förekommer finansiering från 
leverantören endast sällan. Det beror på att finansiering inte efterfrågas av offentliga 
beställare, de kan själv lösa finansieringen till en lägre kostnad än vad leverantören 
har möjlighet till. Men i projekt där bostadsrättsföreningar (och industrier) köper 
energitjänster är finansiering vanlig. Mindre fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar strävar efter enkelhet och industrier, som har svårare att få 
lån, prioriterar att använda tillgängliga resurser till investeringar i 
kärnverksamheten 

2.2 Avtalsmodeller och verifiering 

2.2.1 Tre steg som förenar 

Oavsett storlek på projekt, namn på affärsmodell eller typ av kund innefattar 
tjänster med garanterad energibesparing samma tre steg.  

 Fas 1: Projektutveckling; En detaljerad analys där entreprenören i samverkan 
med beställaren fastställer nuläge, tar fram effektiviseringsåtgärder och 
redovisar effekterna av åtgärderna.  Beställaren fastställer vilka åtgärder som ska 
genomföras och entreprenören garanterar dess prestanda och besparingar. 
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 Fas 2: Projektgenomförande; Entreprenören genomför av beställaren fastställda 
åtgärder som en totalentreprenad med ansvar för projektering och 
genomförande. 

 Fas 3: Projektuppföljning; Besparingarna och prestanda följs upp regelbundet 
där entreprenören garanterar utfallet. 

 
Finansieringen av energikartläggningen som utförs i steg ett kan antingen ingå i 
etapp 2 om projektet går vidare. Alternativt betalas ersättning separat för denna del. 
I de olika stegen används standardavtal förekommande på marknaden idag; avtal för 
fastighetsförvaltning och skötsel av fastigheter (AFF) för fas 1 och 3, respektive avtal 
för genomförande av totalentreprenad inom bygg och anläggningsbranschen (ABT) 
för fas 2. För kunder/beställare som omfattas av LOU finns prekvalificerings-steg.  

För kunden finns i princip möjlighet att avsluta projektet när som helst, men enligt 
de genomförda intervjuerna har alla tidiga avslut som inträffat skett efter fas 1. De 
intervjuade entreprenörerna uppger att de flesta projekt går vidare efter fas 1. Det 
kan tilläggas att entreprenörer undersöker och bedömer kunder innan fas 1 inleds.  

Fas 3 kan genomföras med kundens egen driftpersonal eller med personal från 
entreprenören. I de fall entreprenören är ett företag som arbetar inom 
fastighetsservice är projekten ofta en utökning/tillägg till ett befintligt 
serviceuppdrag. I de fallen används entreprenörens personal.  

I projekt där kundens driftpersonal fortsätter att sköta driften efter genomförda 
åtgärder ingår ofta en utbildning av kundens driftpersonal. Detta för att 
entreprenören ska kunna säkerställa fortsatt effektiv drift.  

2.2.2 Standard för energieffektiviseringstjänst 

En del leverantörer använder standarden SS-EN 15900:2010 som utgångspunkt vid 
genomförande av projekt. Standardens syfte är att ge vägledning både för 
leverantörer och kunder vid genomförande av projekt. På det sätt som 
energieffektiviseringstjänst definieras i standarden är det i allt väsentligt att 
jämställa med ”avtal om energiprestanda” eller en energitjänst med 
besparingsgaranti.  

Standarden ställer krav på vad som ska ingå i tjänsten, att en verifieringsprocess ska 
fastställas och att åtgärder och uppföljningsrutiner ska beskrivas.  

2.2.3 Verifiering av energibesparing 

Även om de tre stegen i projekten är lika oavsett leverantör finns skillnader mellan 
leverantörerna i hur verifieringen utförs. Projekt utförda inom offentlig sektor följs 
ofta upp enligt det internationella protokollet IPMVP – International Performance 
Measurement and Verification Protocol. IPMVP syftar till att underlätta en 
noggrann utvärdering av effektiviseringsprojekt. IPMVP ges ut av Efficiency 
Valuation Organisation (www.evo-world.org). Protokollet förklarar i detalj hur en 
baslinje tas fram och hur verklig energianvändning ska korrigeras med avseende på 
avvikelser i till exempel verksamhet i byggnaden, utomhustemperatur, 
inomhustemperatur med mera. Noggrannheten i protokollet gör att det kan vara 
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svårt för beställare att i detalj förstå hur verifieringen går till. Å andra sidan utgör 
protokollet en säkerhet för leverantörer som tar stora risker i att utlova 
energibesparingar.  

Andra leverantörer gör en betydligt enklare uppföljning av sina projekt. 
Tillsammans med kunden kommer man överens om vilka faktorer som påverkar 
energianvändningen och hur en justering av uppmätt energianvändning ska göras 
vid avvikelse. Det kan till exempel vara förändring av inomhustemperatur, ljusnivå 
och arbetstider. Vissa leverantörer förenklar ännu mer och justerar inte besparingen 
efter avvikande inomhustemperatur etc. utan har i stället frekventa 
uppföljningsmöten med kunden där temperaturer med mera stäms av. Föreligger 
avvikelser åtgärdas det omgående.  

Det finns för- och nackdelar med de olika systemen för verifiering. Ett noggrannare 
utvärderingssystem har fördelen att vara säkrare för leverantör och kund, men 
samtidigt är systemet svårt att förstå för både beställare och leverantörer. Det finns 
en risk att kunder kan känna sig ”lurade” eftersom de inte kan följa beräkningarna 
även om beräkningarna är transparenta. En klar majoritet av genomförda 
energitjänster med besparingsgaranti har varit lyckade med avseende på utlovad 
energibesparing. Trots det visar studier att kunder har farhågor om att 
upphandlingen kan vara omständlig och att det finns risker för att den egna 
kompetensen inom området försvagas.2 En enklare form av verifiering kan kännas 
tryggare, eftersom kunden förstår den, men det finns en risk att entreprenören inte 
kan justera för vissa parametrar som avviker. 

2.2.4 Projektstorlek och längd på avtal 

Storleken på energitjänsteprojekt med garanterad besparing varierar från enstaka 
bostadsrättsföreningar till projekt på över 100 000 m2. De intervjuade 
leverantörerna menar att det är svårt att genomföra den här typen av tjänster i små 
projekt (<50 lägenheter i bostadsrättsföreningar), och några av dem arbetar inte alls 
med bostadsrättsföreningar och andra små fastighetsägare. 

EEF (Energieffektiviseringsföretagen) sammanställde år 2015 de 
energitjänsteprojekt med avtal om energiprestanda (det vill säga med garanterad 
besparing) som har genomförts inom den offentliga sektorn de senaste tio åren. 
Sammanställningen redovisar endast de projekt som gått vidare till genomförande 
och som genomförts av medlemsföretagen (Siemens, Schneider-Electric, Rejlers och 
Caverion), se Tabell 1.   

 
 
 

 
2 T.ex. EPC i kommunernas energiarbete, www.siemens.se 
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Tabell 1: Energitjänsteprojekt med garanterad besparing i Sverige 2005-2014 inom 
offentlig sektor. Källa: EEF. 

Antal genomförda projekt (som gått vidare till Fas 2) Ca 100 

Total area i åtgärdade byggnader Drygt 12 Mm2 
Genomsnittlig energibesparing Ca 18 % 

I genomsnitt har de projekt som gått vidare till genomförande sparat ca18 procent. 

De personer som nu intervjuats inom ramen för detta projekt uppger alla (både 
beställare och leverantörer) att avtalslängden inte har något samband med 
livslängden på åtgärderna. Denna bild bekräftas av uppgifter i EEFs 
sammanställning från år 2015. Den visar att projekt genomförda inom offentliga 
sektorn har nått besparingsgarantin inom tre år.  

2.2.5 Exempel på andra avtalslösningar 

Målstyrd energiförvaltning 

Målstyrd energiförvaltning är ett projekt som startade 2017 och pågår till och med 
2018. Det drivs av den kommunala energi- och klimatrådgivningen i 
Stockholmsregionen. Övriga aktörer som deltar i projektet är Fastighetsägarna 
Stockholm, HSB, HS2020 (Hammarby Sjöstadsföreningen), Riksbyggen, SBC, EEF, 
Stockholms stad och Sveby. Projektet delfinansieras med 50 procent av 
Energimyndigheten och 50 procent av de övriga aktörerna. Projektets syfte är att se 
till att energieffektiviseringsprojekt faktiskt genomförs genom att testa en ny 
avtalsmall. Målgrupp för projektet är bostadsrättföreningar där en stor potential till 
förbättringar finns. Initialt genomförs en energikartläggning och sedan handlas en 
entreprenör upp för att genomföra de lönsamma åtgärder som framkommit i 
energikartläggningen med sikte på en bättre energiprestanda för fastigheten. 
Entreprenören kan till exempel vara den tekniska förvaltare som 
bostadsrättsföreningen anlitar. Upphandlingsdokument och avtalsmall har tagits 
fram för att underlätta för de bostadsrättsföreningar som vill prova upplägget. I 
avtalet ingår endast enklare drift- och underhållsåtgärder. Investeringar kan 
tillkomma men hanteras då utanför avtalet om målstyrd energiförvaltning. Ett tiotal 
bostadsrättsföreningar är för närvarande på gång att genomföra energikartläggning 
och eventuellt gå vidare i projektet, och ytterligare ett tiotal är intresserade.  

Målstyrd energiförvaltning liknar energitjänster med garanterad energibesparing på 
så sätt att kunden handlar upp entreprenören med en avtalat lägre 
energianvändning som mål. I avtalet ingår den tekniska förvaltning som berör 
energioptimeringsarbetet. Avtalet omfattar inte planerat underhåll och 
investeringar. Avtalet ansluter till Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning 
(ABFF).  

Interna energitjänster 

Det förekommer även så kallade interna energitjänster på marknaden. Det är 
tjänster som säljs inom ett bolag eller en organisation. Till exempel säljer HSB 
energitjänster med besparingsgaranti till sina medlemsföreningar. Tjänsten håller 
på att byggas upp, och fler och fler lokala HSB-föreningar erbjuder detta. Tjänsten 
innebär att fem-årigt avtal med besparingsgaranti.  



NULÄGESANALYS AV ENERGITJÄNSTER MED GARANTERAD ENERGIBESPARING I SVERIGE

 

 16
 

2.3 Drivkrafter 
En effektivare energianvändning och lägre energikostnader är gemensamma 
drivkrafter för kunderna och leverantörerna av energitjänster. En annan viktig 
drivkraft som representanter för kundsidan har uppgett i de intervjuer som 
genomförts inom projektet är att minska underhållsbehovet och att åtgärda eftersatt 
underhåll.  

Energieffektivisering ger också en andra rad mervärden som t.ex. minskade 
koldioxidutsläpp, bättre inomhusklimat och tryggare energiförsörjning. Dessa 
mervärden nämns av flera av leverantörerna, men mest i förbigående, och knappast 
alls av de intervjuade kundrepresentanterna. Brist på kunskap och konkreta 
forskningsresultat bedöms vara viktiga anledningar till att de inte nämner 
energieffektiviseringens mervärden i högre utsträckning.  

Leverantörernas drivkrafter för att arbeta med energitjänster med garanterad 
energibesparing är primärt att driva en sund affärsverksamhet. För flera av de olika 
kategorierna av energitjänsteleverantörerna, t.ex. de stora entreprenörsföretagen 
och de energibolag som arbetar med energitjänster, är energitjänster bara en av de 
tjänster eller produkter man levererar. I dessa fall kan energitjänsterna komplettera 
företagets andra produkt- och tjänsteutbud, men i andra fall kan det bli konkurrens 
internt. För de energibolag som levererar energitjänster är två viktiga drivkrafter att 
skapa och bibehålla goda kundrelationer och att skapa bättre driftförutsättningar för 
den egna fjärrvärmeproduktionen (t.ex. genom att skapa större avkylning och lägre 
temperatur på fjärrvärmereturen). 

En fråga som ställdes i intervjuerna var hur de ser på den andra partens drivkrafter, 
och en reflektion är att de inte är helt samstämmiga. På denna fråga svarade 
representanter för flera energibolag att kunderna köper energitjänster främst för att 
de vill ha ett bekymmersfritt liv, och de intervjuade representanterna för de stora 
entreprenadföretagen svarade att kunderna köper energitjänster främst till följd av 
kompetens och/eller kapacitetsbrist när det gäller energieffektivisering. De 
intervjuade kundrepresentanterna svarade att leverantörernas främsta drivkraft är 
att göra vinst, och det skymtar fram en viss misstänksamhet mot både de stora 
entreprenörerna och energibolagen som levererar energitjänster med garanterad 
energibesparing. Denna skepsis bekräftas även av tidigare undersökningar om 
energitjänster, se t.ex. EPC i kommunernas arbete.3 

2.4 Framgångsfaktorer 
Tillräcklig kompetens och att avsätta tillräckligt mycket tid är två helt avgörande 
faktorer för att nå framgång med energitjänster med garanterad energibesparing. 
Tillräcklig kompetens och tid är nödvändig hos både beställaren och leverantören av 
energitjänsterna.  

 
 
 

 
3 EPC i kommunernas energiarbete – Mycket kvar att spara, Siemens i samarbete med Profu, 

2016 
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En tredje avgörande faktor är förtroende mellan beställare och leverantör, och som 
nämndes i förra avsnittet finns det ofta ett visst mått av misstänksamhet från 
beställare gentemot leverantör, men även mellan leverantörer. En representant för 
en av de stora entreprenörerna sa i den intervju som genomfördes att det händer att 
kunderna inte är helt nöjda även om vi kommer energimässigt i mål med projektet. 
Ett sätt att öka förtroendet mellan parterna är att i inledningen av projekten satsa 
mer på att förstå varandras förutsättningar och drivkrafter bättre. 

Ytterligare en framgångsfaktor som nämns i intervjuerna av både beställare och 
leverantörer är stöd och förankring hos politiker och organisationsledning i det 
offentligt ägda fastighetsbeståndet och hos företagsledningen i det privatägda 
fastighetsbeståndet.  

För små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är det avgörande med gott 
beslutsstöd och enkelhet i upphandling och genomförande om energitjänster med 
garanterad besparing ska bli framgångsrika.  

Om energitjänster med garanterad energibesparing ska bli så framgångsrikt att det 
får en stor omfattning på den svenska marknaden är det också avgörande att 
tjänsterna utvecklas och skräddarsys mer för de olika kategorierna av 
fastighetsägare, t.ex. med hjälp av tydliggörande av energieffektiviseringens 
mervärden. Flera av de intervjuade aktörerna uppger att energitjänster med 
garanterad energibesparing med fördel kan användas för att minska både 
energianvändning och underhållsbehov. Men underhållsbehovet får inte vara allt för 
stort, som t.ex. i många av byggnaderna från miljonprogramsperioden. En 
vidareutveckling av energi- och renoveringstjänster för dessa byggnader skulle 
kunna nå stor framgång med en signifikant energieffektivisering. Dock kan inte 
energieffektiviseringen bära alla renoveringskostnader, det krävs kompletterande 
finansieringsmekanismer för ett sådant koncept.  

2.5 Risk  
I energitjänsteprojekt med garanterad besparing finns olika typer av risker. En 
representant för kommun som intervjuades menar att den största risken för en 
beställare är dålig insikt i hur mycket engagemang och tid som krävs från 
beställarsidan för att projektet ska lyckas. Även om projektformen innebär att 
entreprenören tar över ansvar och uppgifter från beställaren ska inte beställarens 
kvarvarande arbetsdel underskattas. Avsatta resurser för detta måste finnas annars 
riskerar man att projektet får ett sämre utfall än avsett.  

En risk som vissa beställare och entreprenörer uppger är LOU. Det kan dels vara en 
risk att upphandling och avtal blir mer krångligt, det vill säga tar mer tid och 
kostnader i anspråk, dels kan det vara en risk att utslaget i upphandlingen 
överklagas. Synen på LOU som risk delas inte av de entreprenörer som framförallt 
arbetar med projekt inom offentlig sektor.  

Det finns även en teknisk risk i projekten, dvs en risk att utlovad energibesparing 
inte uppnås. Denna risk är dock något som entreprenören med stor sannolikhet tar 
höjd för i utlovad energibesparing eftersom det i princip inte har genomförts några 
energitjänsteprojekt med garanterad energibesparing där den utlovade besparingen 
inte har uppnåtts. 
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En annan aspekt på risker i projekten är att den risk som entreprenören tar kostar 
för beställaren. Det gör att vissa beställare anser att det är mer ekonomiskt att 
genomföra projekt i egen regi. Detta måste dock uppvägas mot att 
energitjänsteprojekt ofta innebär ett snabbare genomförande av åtgärder och 
därmed lägre driftkostnader.  

2.6 Problemställningar för koncept för garanterad 
energibesparing 

En del av kartläggningen som genomförts i detta projekt avser vilka de främsta 
problemställningarna som energitjänster med garanterad energibesparing har mött 
på den svenska marknaden. Merparten av de problemställningar som har 
identifierats är verkliga problem, men en del av de problem som har lyfts fram kan 
snarare kategoriseras som upplevda snarare än verkliga hinder. Här nedan 
presenteras problemställningar för energitjänster med garanterad energibesparing 
grupperat i kategorier. 

2.6.1 Kunskap 

Resultatet av de genomförda intervjuerna visar att det råder en asymmetrisk 
kunskapsnivå mellan leverantör och kund, där leverantörerna har ett kunskaps- och 
informationsövertag över kunderna. Detta gäller alla typer av energitjänster med 
garanterad energibesparing, men är kanske mest markant i de största 
projektformerna som EPC. Bilden av en asymmetrisk kunskapsnivå framgår även av 
flera rapporter om energitjänster som har publicerats under de senaste åren.4 

De genomförda intervjuerna indikerar även att det råder brist på specifik kunskap 
om energitjänster med garanterad energibesparing, behov av tid och grad av 
engagemang, energieffektiviseringsåtgärder och mervärden av energieffektivisering 
hos både kunder och leverantörer.  

2.6.2 Förtroende 

I de genomförda intervjuerna har det också framkommit en känsla av att parterna 
inte har en genuin förståelse för varandras förutsättningar och verksamhet. Dvs 
leverantörer av energitjänster med garanterad energibesparing upplever att kunden 
inte förstår leverantörernas situation och att kunderna upplever att leverantörerna 
inte förstår deras situation. Denna känsla av oförståelse och brist på kunskap om 
den andra partens förutsättningar kan äventyra ett energitjänsteprojekt. Den kan 
t.ex. orsaka missnöje, brist på förtroende och misstänksamhet från kundens sida 
trots att den avtalade energieffektiviseringen har uppnåtts. Det finns också exempel 
på missnöje från tidigare genomförda EPC-projekt till följd av att leverantören inte 

 
 
 

 
4 Se t.ex. Granskning av EPC-avtal, ByggDialog Dalarna, 2017, Sammanställning intervjuer – 

Vad är bra och vad är mindre bra med modellen EPC?, ByggDialog Dalarna och Tyréns AB, 
2017, och EPC i kommunernas energiarbete – Mycket kvar att spara, Siemens i samarbete 
med Profu, 2016. 
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tillräckligt tydligt har kommunicerat vilken omfattning av engagemang som kunden 
behöver lägga ner trots att upphandling av en energieffektiviseringstjänst.  

Inom denna kategori av problem faller även vissa kunders misstänksamhet om bl.a. 
vinstdelning av energibesparingen. De genomförda intervjuerna ger en bild av att en 
del kunder inte riktigt känner sig trygga med leverantörernas kommunikation om 
hur vinstdelningen av energibesparingarna fungerar, och att dessa kunder känner 
att de ”drar det kortaste strået”. Kanske skulle en utökning från win-win-
kommunikation mellan leverantör och kund till win-win-win-kommunikation 
mellan leverantör, kund och planeten Jorden, dvs ett förtydligande av 
energieffektiviseringens samhällsekonomiska mervärden, kunna avhjälpa en del av 
denna misstänksamhet. 

En annan aspekt av förtroende är att många aktörer, både energitjänstekunder och 
andra, uttrycker ett misstroende kring att energitjänster handlar om att ”plocka 
russinen ur kakan”. De intervjuer som har genomförts inom ramen för detta projekt 
förstärker en bild av att de energitjänster som erbjuds i dagsläget i huvudsak avser 
installations- och driftåtgärder, och att åtgärderna i ett genomsnittligt avtal har 
förhållandevis kort återbetalningstid. Många klimatskalsrelaterade åtgärder har lång 
livslängd och återbetalningstid, och energitjänster av de slag som erbjuds på den 
svenska marknaden idag innebär en reell risk för inlåsningseffekter som gör att 
långsiktiga åtgärder inte kommer att genomföras. För att lösa detta problem krävs 
både ett mer långsiktigt perspektiv i energitjänsteleverantörernas tjänsteutbud och 
ett större mått av beställarkompetens. Eventuellt kan en lösning för större 
fastighetsbestånd vara en vidareutveckling av beställarnätverket Beloks 
Totalprojektmetod. 

2.6.3 Risk 

Leverantörer av energitjänster med garanterad energibesparing står för risken att 
besparingen inte blir så stor som det är tänkt. I affärssammanhang är risk alltid 
förknippat med en kostnad, och det krävs en tydlighet i kommunikationen för att 
köparen ska förstå och acceptera denna kostnad. Av de intervjuer som har 
genomförts inom ramen för detta projekt har det framkommit att kommunikationen 
kring kostnaden för risktagandet i tidigare projekt inte alltid har varit tillräckligt 
god.  

En annan aspekt av risktagandet i att garantera en viss energibesparing är att det 
kan vara svårt att värdera och ta betalt för risktagandet i små projekt, eftersom det 
där inte finns någon möjlighet att jämna ut risk och utfall mellan olika delar i 
projektet, 

2.6.4 Verifiering  

Ett problem som framkommer i princip i alla de genomförda intervjuerna är 
svårigheterna att verifiera den uppnådda energibesparingen. De intervjuade 
personerna som tillhör kundsidan har alla uttryckt att det känns som ett bekymmer 
för energitjänster av typ EPC att verifieringen av besparingarna är för krånglig. Här 
kanske energibolagens tjänster i form av komfortavtal är enklare att acceptera och ta 
till sig för kunderna. 
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2.6.5 Organisation och beslutsfattande 

Stora fastighetsägare, både offentliga och privata, kan använda såväl de större 
entreprenörernas energitjänster som omfattar ett stort antal byggnader, 
energiföretagens komfortavtal och liknande tjänster som andra typer av 
energitjänster med garanterad energibesparing. I många fall sammanfaller behovet 
av energitjänster med ett behov av minskade underhållskostnader, och dessa två 
behov kan adresseras samtidigt med hjälp av energitjänster. Det som främst skiljer 
de stora offentliga och de stora privata fastighetsägarna åt när det gäller möjlighet 
att använda energitjänster är hur beslutsprocesserna ser ut. Det finns också stora 
skillnader i behovet av underhåll mellan olika typer av större fastighetsägare, där 
fastighetsägare med byggnader från miljonprogramsperioden generellt har en 
svårare ekonomisk situation. 

Flera av de intervjuade entreprenörerna menar att deras affärsmodell är väl 
avpassad efter de stora offentliga fastighetsägarna, och säger att det största 
problemet för dem som leverantörer är att få tillgång till beslutsfattare på rätt nivå. 
De intervjuade kundrepresentanterna uppger att det största problemet med denna 
typ av energitjänster är att de större entreprenörerna inte tillräckligt lyssnar på och 
förstår kunderna. Aktörernas olika perspektiv indikerar att det finns ett behov både 
av vidareutveckling av tjänsten och förbättrad kommunikation. 

Små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar saknar ofta, till skillnad från de 
flesta stora fastighetsägarna, kompetens och organisation för energifrågor. De har 
dessutom en annan struktur för beslutsfattande, och särskilt i 
bostadsrättsföreningar kan det vara svårt att fatta beslut om energieffektiviserande 
åtgärder. Dessa fastighetsägarkategorier har i många fall behov av stöd för 
beslutsfattande. 

Även de flesta småhusägare saknar kompetens och organisation för att genomföra 
energieffektiviserande åtgärder. Denna fastighetsägarkategori genomför oftast 
energieffektiviseringsåtgärder i samband med ägarbyte, och har stort behov av hjälp 
att samordna olika typer av åtgärder och aktörer (”one stop shops”) om större 
energieffektivisering ska kunna nås.5  

2.6.6 Affärsmodeller 

Behovet av energitjänster med garanterad energibesparing ser olika ut hos olika 
typer av fastighetsägare. Men på den svenska marknaden finns det i dagsläget 
varken ett tillräckligt stort utbud av eller en tillräckligt stor efterfrågan på 
energitjänster för alla typer av fastighetsägare, och det finns dessutom ett behov av 
vidareutveckling av en del av de energitjänster som erbjuds på marknaden i 
dagsläget.  

Som nämndes ovan indikerar aktörernas olika perspektiv på EPC och liknande 
affärsmodeller att det finns ett behov både av vidareutveckling av tjänsten och 
förbättrad kommunikation. I en sådan utveckling är det önskvärt att se lösningar 

 
 
 

 
5 BeSmå 2017 
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som inkluderar fler långsiktiga effektiviseringsåtgärder som t.ex. 
klimatskalsåtgärder. Vidare saknas det energitjänster med garanterad 
energibesparing som kan hantera uppgraderingen av miljonprogramsbyggnader, där 
det stora underhållsbehovet är en begränsande faktor. 

En energitjänst med garanterad energibesparing som erbjuds av både entreprenörer 
och en del energiföretag är driftoptimering. Denna typ av tjänst skulle kunna få stor 
effekt på den nationella energianvändningen i bebyggelsen om den vidareutvecklas 
och sprids ytterligare. I ett annat nyss avslutat projekt med delfinansiering från 
Energimyndigheten konstaterades att den största skillnaden mellan nya byggnaders 
beräknade och verkliga energianvändning beror på bristande drifttagning och 
bristande daglig drift av byggnadernas installationer.6 

Det kan behövas en vidareutveckling så att både fler bostadsrättsföreningar, andra 
små fastighetsägare och stora fastighetsägare väljer att utnyttja denna typ av tjänst. 

Flera projekt för utveckling av energitjänster för småhusägare pågår. Men 
utvecklingen behöver testas i verkligheten, påskyndas och ges stor spridning. 

2.6.7 Intressekonflikter 

Det finns också en rad exempel på intressekonflikter när det gäller energitjänster 
med garanterad energibesparing. En av dessa gäller kommuner som både äger 
energibolag och fastigheter. En storskalig energieffektivisering i det kommunalägda 
fastighetsbeståndet innebär minskade energikostnader för byggnaderna men leder 
samtidigt till minskade intäkter för det kommunala energibolaget.  

En intressekonflikt som energitjänstekunder upplever är att leverantörerna ofta vill 
sälja något mer än själva energitjänsten. Energitjänsterna säljs sällan helt fristående 
utan koppling till någon annan försäljning. De förbehåll från olika typer av 
leverantörer som ofta hörs är; 

 Energibolag säljer tjänsten för att knyta energikunder närmare till sig. 
Energibolagens energitjänster står inte på egna ben utan subventioneras av 
försäljning av energi. 

 Styr- och reglerföretag vill samtidigt med energitjänsten sälja utrustning 
 Entreprenörsföretag vill sälja person-timmar 
 Förvaltningsföretag vill använda egen drift- och servicepersonal 
 

En annan intressekonflikt som nämnts i flera av de genomförda intervjuerna är att 
det främst är nya fastighetschefer som satsar på EPC-projekt. Det kanske finns en 
psykologisk spärr att genomföra stora energieffektiviseringsprojekt när man har 
arbetat länge i samma organisation – ”om det här är så bra, är det då ett 
misslyckande att jag inte har redan har gjort det?”. 

 
 
 

 
6 Skillnader mellan beräknad och verklig energianvändning, ByggVesta i samarbete med 

Anthesis och WSP (ännu ej publicerad) 2017 
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Ytterligare ett problem med projekt inom offentliga sektorn storleken på projekten. 
Projekten har varit mycket stora vilket gör att det drabbar de leverantörer som 
förlorar en upphandling hårt. I flera fall har utslag överklagats vilket skapar oro hos 
beställarna.  

2.6.8 Upplevda problem 

En del potentiella beställare av energitjänster i form av Energy Performance 
Contracting (EPC) uppfattar att denna typ av energitjänster inte är förenligt med 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta är en feltolkning av LOU. 

Ett annat problem som kan kategoriseras som upplevt är att energitjänster har dåligt 
rykte. Flera av de intervjuade kunderna har uttryckt en oro för att de kanske gör fel 
om de satsar på energitjänster eftersom en del av dessa tjänster har fått ett tveksamt 
rykte. 
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3 OMVÄRLDSANALYS AV ENERGITJÄNSTER 

Det finns goda förutsättningar för att marknaden för energitjänster med garanterad 
besparing ska öka i Sverige, liksom i de flesta andra länder. Med grund i främst 
klimatpolitik och ekonomisk politik står energieffektivisering i byggnader högt på 
världens energiagenda.7 I Europa varierar ökningen av antalet EPC-projekt mellan 
olika länder. Snabbast utvecklas marknaden i Kina.8 

Styrmedel och strategiska program för att stimulera byggnaders 
energieffektivisering finns i många länder, såväl inom Europa som i resten av 
världen. Eftersom potentialen för lönsam energieffektivisering av byggnader är stor 
men det finns ett glapp mellan potential och genomförd energieffektivisering har 
marknader för energitjänster utvecklats, liksom instrument för att påverka 
marknaderna. 

Marknadsbaserade instrument (MBI) är enligt IEA sådana styrmedel som är 
utformade med ett förväntat resultat i sikte och som tillåter och uppmuntrar 
marknadsaktörer att identifiera och skapa egna affärsmässiga lösningar att leverera 
dessa resultat, utan att styrmedlet i detalj reglerar vilka metoder som används. 

IEA visar att det finns ett samband mellan marknadsbaserade instrument och 
energitjänsteföretag (Energy Service Companies, ESCO.9 När aktörer inbjuds eller 
tvingas att åstadkomma förändring med hjälp av marknadsbaserade lösningar 
uppstår ett ökat behov av energitjänsteleverantörer utöver eller som en del av 
befintliga energibolag, fastighetsbolag, kommuner, m.fl. nyttobolag. Tydligast syns 
detta i USA, Brasilien, Sydafrika och Kina.  

IEA studerar i den nämnda analysen två olika sorters marknadsbaserade 
instrument; skyldighetsbaserade program/kvotpliktssystem (obligations) och 
auktioner (auctions). Skyldighetsbaserade program, inklusive vita certifikat och s.k. 
energieffektiviseringsstandards som används i USA och innebär att energibolag blir 
skyldiga att energieffektivisera.10 Auktioner innebär att aktörer inbjuds att lämna 
anbud - och alltså få betalt - för att leverera ett önskat energieffektiviseringsresultat. 
Vilket styrmedel eller vilka kombinationer av styrmedel som utvecklas beror på 
många faktorer.  

Kravbaserade styrmedel har varit de vanligast förekommande och de finansieras via 
energitariffer. Auktioner har en kortare historia och kan finansieras på olika sätt, det 
vanligaste är genom en allmän skatt som inte kopplas till energitariffen (som i 

 
 
 

 
7 IEA 2017, Market based Instruments for energy efficiency, sid 13 

8 Nolden, C. & Sorrell, S. Energy Efficiency (2016) 9: 1405. https://doi.org/10.1007/s12053-
016-9430-2 

9 Se kapitel 5 för IEAs definition av Energy Service Company.  

10 Begreppet Energy Efficiency Resource Standards används i USA, referens till National 
Renewable Energy Laboratory (NREL): D. Steinberg and O Zinaman, State Energy 
Efficiency Resource Standards:Design Status and Impacts 
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Storbritannien), eller via energitariffen (som t.ex. i Portugal). Finansieringen är i sig 
inte avgörande för resultatet, men ger olika politiska effekter avseende social rättvisa 
beroende på vilka som ska vara med och betala och hur mycket de ska betala.11 Att 
finansiera via tariffer är mer regressivt än att finansiera via allmän skatt, förutsatt 
att den allmänna beskattningen är progressiv. 

Graden av kontroll och resultatuppföljning varierar mellan de olika typerna av 
styrmedel. I kravbaserade program för energibolagen bestäms resultatet från början 
och det åligger en skyldighet på energibolaget att redovisa att resultatet har nåtts. I 
auktioner är det snarare så att tillgängliga resurser är bestämda och att resultatet är 
ett konkurrensmedel. 

Att ställa direkta krav på energieffektiviseringsåtgärder är förhållandevis enkelt så 
länge få aktörer har stora ansvarsområden och därmed kan skapa egna lösningar för 
utförande och finansiering inom sin ordinarie verksamhet.12 I takt med mer 
avreglerade energimarknader uppstår behovet av mer teknik- och åtgärdsneutrala 
kravställningar som snarare formulerar önskat resultat och auktioner. I båda fallen 
förekommer det vi kallar Energy Performance Contracting (EPC) och som kan 
levereras av energitjänsteföretag (enligt IEAs definition av Energy Service 
Companies, ESCOs). 

Tabell 2: Huvudsakliga slutsatser från IEAs globala analys av sambandet mellan 
marknadsbaserade instrument och ESCO-företag. 

Slutsats Exempel 
Marknadsbaserade instrument har varit en drivande faktor för ESCO-företag i 
många länder. 

Brasilien, Kina, Italien, 
Sydafrika, USA 

Ersättningar eller finansiella flöden särskilt dedikerade för de resultat som 
ESCO-företag kan uppnå är en drivande faktor. 

Brasilien, Sydafrika 

När marknadsbaserade instrument riktas mot industrin, eller mot kommersiell 
och offentlig sektor är det mer troligt att ESCO-företag deltar, eftersom 
projektens storlek gör det mer attraktivt och behovet av slå samman flera 
mindre projekt till ett större minskar. 

Italien, USA 

Den bredare marknadsbilden, som t.ex. marknadsreglering och lagstiftning 
kring EPC är viktig för en fungerande ESCO-marknad.  

Kina, Italien, USA 

Handel med energibesparingar kan skapa förutsättningar för ESCO-företag 
och andra leverantörer av energieffektivisering. 

Italien 

 

En stor fördel med marknadsbaserade instrument är att de inbjuder till innovationer 
och nya lösningar. En nackdel är att de kräver tydligt formulerade krav/regler för att 
undvika risk för att marknadsaktörerna inom de givna ramarna ska hitta tolkningar 
där de kan ”utnyttja” programmet utan att leverera den energieffektivisering som 
styrmedelsutformaren hade förväntat sig. Därför är det viktigt att arbeta med 

 
 
 

 
11 IEA 2017, Market based Instruments for energy efficiency, sid 26 
12 IEA 2017, Market based Instruments for energy efficiency, sid 27-28, York et al., 2012, 

Trauchessec, 2017 
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utformningen av marknadsbaserade instrument, inklusive deras uppföljning, 
verifiering och utvärdering, så att de ger bästa möjliga kostnadseffektivitet. 

Flera slutsatser om sambandet mellan marknadsbaserade instrument och ESCOs 
kan dras enligt IEA, (2017), se Tabell 2. 

De vanligaste typerna av EPC–avtal, d.v.s. avtal mellan den som vill sänka sin 
energianvändning (t.ex. en fastighetsägare) och energitjänsteleverantör är:13 

 Delad risk (”Shared risk”) i vilken energitjänsteleverantören gör investeringar 
(och alltså står för risken). Leverantören säljer resultatet till fastighetsägaren 
enligt ett långsiktigt avtal som bygger på en överenskommen besparing. 
Förutsättningen för en lyckad affär är att energibesparingen kan finansiera dels 
investeringen och dels leverantörens nedlagda tid. 

 Garanterad besparing (”Guaranteed saving”) i vilken fastighetsägaren gör 
investeringen och betalar energitjänsteleverantören enligt ett avtal som bygger 
på en överenskommen besparing. Vanligen är leverantörens betalning 
incitamentsbaserad, d.v.s. ju större energibesparing desto mer betalt. 

 BOT-avtal (”Build Own and Transfer) där energitjänsteleverantören erbjuder 
installation och drift av en specifik utrustning och tar betalt enligt ett långsiktigt 
avtal som bygger på en överenskommen besparing. 

 

I Norden och även övriga Europa är EPC-avtal vanligen baserade på garanterad 
besparing och det är vanligen fastighetsägaren som köper tjänsten och finansierar 
investeringarna, antingen med egna medel, eller genom banklån (eller en 
kombination).14 Den offentliga sektorn har varit den största kunden hittills och de 
vanligaste åtgärderna har varit de enklaste och de med kort återbetalningstid. 
Försök att utvidga modellen till fler områden görs på många håll. 

3.1 EPC i ett urval av länder 

3.1.1 Norden, särskilt Danmark och Norge 

I de nordiska grannländerna har EPC-modellen tillämpats och särskilt Danmark har 
lyckats med modellen.15 Dock är IEA tveksam till vilka faktiska slutsatser som kan 
dras avseende kravens betydelse för ESCOs i Danmark.16 I Norge är EPC-
genomslaget mindre. Skillnaderna mellan länderna förklaras framförallt med 

 
 
 

 
13 Bertoldi et al. 2006:1821–2 

14 Enligt intervjuer i Transperens menar många brittiska ESCOs att de erbjuder tjänster inom 
både ”Shared” och ”Guaranteed” 

15 EPC in the Nordic Countries, Liv Randi Lindseth, Nordiska ministerrådet 2015 

16 JRC, 2014a 



NULÄGESANALYS AV ENERGITJÄNSTER MED GARANTERAD ENERGIBESPARING I SVERIGE

 

 26
 

skillnader i kommunernas storlek och de ägandeformer som förekommer för privata 
bostäder. Erfarenheterna från dessa länder med relevans för Sverige kan 
sammanfattas i några framgångsfaktorer: 

 Strategisk statlig support i form av information och utbildning för alla berörda 
aktörer 

 Finansiellt stöd, t.ex. investeringsstöd och bra lånevillkor 
 Utveckling av nationella standards för EPC 
 EPC-hemsidor 
 Ett ökat antal EPC-facilitatorer 

3.1.2 Energitjänstemarknaden i Danmark 

Fram till år 2005 var marknaden för EPC i Danmark begränsad och berörde mest 
den industriella sektorn. Från 2006 har marknaden vuxit kraftigt och en stor ökad 
efterfrågan på EPC-kontrakt har utvecklats för renovering av kommunala bostäder. 
Energikrav för byggnader infördes 1979 i Danmark, men närmare 79 procent av alla 
byggnader byggdes före 1979 och omfattades alltså inte av några energikrav när de 
byggdes. 

Alla hittills registrerade EPC-projekt i Danmark har skett inom den offentliga 
sektorn. Från de första EPC-avtalen år 2007 har ca fyra nya projekt per år startats 
och marknaden tog fart under åren 2011-2013. 

Omkring 20-25 bolag erbjuder idag energitjänster i Danmark, de flesta av dem som 
underentreprenörer till EPC-leverantörer. Två stora EPC-leverantörer, Siemens och 
Schneider Electric DK, har dominerat den danska EPC-marknaden och de två har 
tillsammans två tredjedelar av marknaden. Energibolagen agerar också på 
energieffektiviseringsmarknaden till följd av statliga energieffektiviseringskrav 
(EEO).17 

Nästan alla danska kommuner var i färd med att planera, analysera eller 
implementera energi-renoveringar av kommunala byggnader under år 2012, 
mestadels finansierat genom interna resurser. Planering och budgetering gjordes 
som en integrerad del av andra planerade renoveringar, eller genom att löpande 
avsätta resurser till energieffektivisering. Vanligtvis sköter kommunal personal 
dessa projekt och rådfrågar konsulter samt upphandlar utrustning själva. 

Omkring 30 av alla de 98 danska kommunerna sysslade med antingen förberedelser 
eller genomförande av EPC-avtal år 2015.18 Endast de 30 kommuner som har ett 
stort antal renoverings- eller energieffektiviseringsprojekt planerade inom en 
begränsad och intensiv period har valt att ingå EPC-avtal.  

 
 
 

 
17 EEO fanns redan före EU-kommissionens Energieffektiviseringsdirektiv (EED) trädde i 
kraft. 

18 EPC in the Nordic Countries, Liv Randi Lindseth, Nordiska ministerrådet 2015 
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Det har visat sig att EPC-avtalen är mer omfattande och genererar mer besparingar 
än de projekt som handhas internt av kommunerna.19 De danska EPC-avtalen har 
också åstadkommit snabbare resultat vilken gör att besparingarna realiseras 
snabbare. Enligt Danska Public-Private Cooperation kan skillnader påvisas vad 
gäller den praktiska implementeringstiden, kostnaden och själva energibesparingen, 
se Tabell 3. 

Tabell 3: EPC jämfört med interna lösningar i danska kommuner. 

  Interna projekt EPC projekt 
Praktisk implementeringstid 6,3 år 2,2 år 
Investering 14,4 EUR/m2 45,2 EUR/m2 
Energibesparing  13,8 % 21,1 % 

 

De första danska kommunerna som gick ut med förfrågningar om energitjänster 
(perioden 2006-2008) initierade ett nätverk kallat ”ESCOmmuner”. Detta 
samarbete fick stöd från EU för att sprida erfarenheterna till andra kommuner. 
Särskilt ett lyckat exempel i Middelfart kommun, där ungefär 100 offentliga 
byggnader energieffektiviserades, stimulerade övriga danska kommuner. Som en 
indikation på hur väl projektet lyckats kan man konstatera att trots en relativt hög 
garanterad besparing (21 procent) var de totala besparingarna ännu högre (24 
procent). År 2010 hade danska tio kommuner signerat EPC-avtal och därefter har 
flera andra följt efter. Även privata danska fastighetsägare har genomfört 
energieffektiviseringsprojekt med garanterad energibesparing, men dessa har inte 
visat lika stor energieffektiviseringspotential och är heller inte lika väl utvärderade 
som de kommunala projekten.20 

Det är de små och medelstora danska kommunerna som har störst behov av externa 
resurser och därför är det de som främst ingår EPC-avtal. Hittills (fram till år 2015) 
har endast en stor kommun - Fredriksberg - startat ett EPC-projekt, men några 
andra stora kommuner gör förstudier. Flera av de kommuner som har genomfört 
EPC-avtalade projekt står nu i begrepp att göra en andra omgång projekt med EPC-
avtal. 

I danska EPC-projekt hjälper vanligen en facilitator beställaren att ingå EPC-avtal.21 
På den danska marknaden fanns år 2015 i huvudsak fyra facilitatorer. 

 
 
 

 
19 Utvärdering av danska ”Public-private partnership council”, enligt EPC in the Nordic 

countries 2015, Liv Randi Lindseth, Nordiska ministerrådet 2015 
20 EPC in the Nordic Countries, Liv Randi Lindseth, Nordiska ministerrådet 2015 
21 Begreppet facilitator används här för att beskriva hur någon tredje part stödjer 

fastighetsägaren (kommunen) att skapa affärsavtalet: att bedöma vilka behoven är, att 
skriva ett förfrågningsunderlag, att utvärdera offerterna och förhandla avtalet med 
energitjänsteleverantören. Begreppet beskrivs också av IEA Task 16 och inkluderar då även 
de psykologiska aspekterna. En facilitator kan även tänkas vara transaktörer i de fall 
banklån kommer att behöva finansiera investeringarna. I Sverige används ofta uttrycket 
Energy Performance Contracting Management av de konsulter som arbetar med 
facilitering av EPC. 
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De danska erfarenheterna av EPC-avtal är i generellt goda, även om det fortfarande 
finns en del skepsis bland kommunerna. Reflektioner om EPC har sammanställts 
inom EU-projektet ”Transparens”.22 

I den första generationen av danska EPC-projekt för kommuner var: 

 Den genomsnittliga volymen 3 MEUR per projekt 
 Projekten begränsade till offentliga byggnader och till lätta åtgärder med relativt 

kort återbetalningstid 
 Den garanterade besparingen omkring 15-25 procent (under hela 

kontraktsperioden) 
 Återbetalningstiden för alla åtgärder mellan 8 och 10 år. 
 Referensvärden, dvs data om utgångsläget, ofta dåligt dokumenterat. 
 EPC-projekten finansierade av kommunerna själv. 
 

I den andra omgången har: 

 Volymen ökat till 6-20 MEUR per projekt. 
 EPC-avtalen utvecklats till att vara mer komplexa och avse hela byggnader 

(inbegriper byggnadens klimatskal, inomhuskomfort och kan även expandera till 
att innefatta offentlig utomhusbelysning) 

 Återbetalningsperioden har ökat till omkring 15-20 år. 
 Referensdata förbättrats. 
 Kommunerna fortsatt att finansiera projekten själv.  
 

EPC-projekten i Danmark omfattar typiskt en grupp byggnader, som tillsammans 
uppgår till i genomsnitt 130 000 m2. De danska energitjänsteföretagen har bedömt 
att projekt behöver vara minst 40-50 000 m2 för att vara intressanta. 
Energitjänsteleverantörerna föredrar projekt med en homogen typ av byggnader. 
Kontrakten har vanligen en längd på åtminstone tio år. På så sätt kan de lättare 
åtgärderna med relativt kort återbetalningsperiod bidra till att resurser finns för att 
också åtgärda t.ex. byggnadens klimatskal inom samma projekt. I de allra färskaste 
danska EPC-projekten har upp till 30 procent besparingar garanterats och de 
omfattar då även beteenderelaterade besparingar. 

En av anledningarna till att EPC-modellen fungerar i Danmark är att kommuner kan 
låna kapital till låga räntor och i övrigt bra villkor (KommunKredit). Därtill har 
kommuner inga budgetrestriktioner vad gäller energirenoveringar. Detta har gett 
upphov till en situation där kommuner använder lån för energieffektivisering för att 
samtidigt finansiera andra renoveringsbehov, istället för det omvända fallet. Denna 
fördelaktiga finansiering är inte garanterad för all framtid. Om dessa krediter 
upphör kan en nedgång i antalet EPC-kontrakt förväntas, eftersom krediterna anses 
vara en viktigt drivkraft för den danska EPC-marknaden. 

 
 
 

 
22 Transparense 
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Även om erfarenheterna från Danmark är goda, finns ytterligare 
förbättringspotential. Upphandlingsförfarandet är väl etablerat och ett 
standardkontrakt har utvecklats. Utmaningar för standardkontraktet har varit att 
finna den lämpligaste riskfördelningen mellan energitjänsteköparen 
(kommunen/fastighetsägaren) och säljaren (energitjänsteföretagen).  

Den danska staten har lyft fram EPC som en bra möjlighet för landet att nå både de 
nationella och de europeiska energieffektiviseringsmålen. Det finns inget särskilt 
juridiskt ramverk för EPC i Danmark, men flera andra program och initiativ har 
bidragit till att skapa praxis, t.ex.: 

 Covenant of Mayors: omkring 40 danska kommuner har anslutit sig till denna 
EU-initierade aktion som innebär att kommunens borgmästare aktivt engagerar 
sig för att utveckla sin kommun till att bli mer hållbar. 

 Klimatagendan: många kommuner har påverkats av den internationella och 
nationella klimatagendan och det har även påverkat frivilliginsatser. 

 EPC-guide:23 mot bakgrund av hur komplext ett EPC-avtal kan vara togs en 
guide fram i Danmark år 2013. Det viktigaste budskapet i den guiden är att vara 
flexibel. EPC-avtal måste anpassas till kundens behov och förutsättningar och ett 
avtal måste utformas för detta specifika ändamål och inom ramen för gällande 
lagstiftning. 

 Energimärkning av byggnader: det omarbetade EU-direktivet för byggnaders 
energiprestanda (2010/31/EU). 

 EEO-programmet (Energy Efficiency Obligations): som har ställt krav på 
energieffektivisering (redan före energieffektiviseringsdirektivet infördes) och 
som i sin tur skapat en marknad för EPC-avtal. Det danska EEO-programmet 
består av ett bindande årligt åtagande för alla energidistributörer. 

 Informationsspridning: Energistyrelsen har satsat på att sprida information om 
framgångsrika projekt, arrangera möten och workshops, samt att sammanställt 
erfarenheter. 

 Dansk energiforskning: många forskningsprojekt har berört EPC-modellen. 
Exempelvis har forskningsprojekt medverkat till utvecklingen av ett 
standardkontrakt för EPC.  

 ESCO-nätverk: Även om det inte finns en specifik ESCO-förening i Danmark, 
finns det nätverk. Dansk Industri (DI) har t.ex. ett nätverk för 
energitjänsteföretag och bedriver matchning av köpare och säljare på EPC-
marknaden. Även andra danska ESCO-nätverk finns som får EU-stöd (Danish 
Energy Solutions). 

 

 
 
 

 
23 Utvecklad 2013 av danska handelskammaren och den danska föreningen för 
byggnadsautomation. 
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Sammanfattningsvis kan sägas om den danska EPC-marknaden att drivkrafter och 
hinder inbegriper faktorer från finansiering till tillit, se en sammanställning gjord på 
uppdrag Nordiska Ministerrådet i Tabell 4.24 

Tabell 4: Drivkrafter och hinder på den danska EPC-marknaden. Källa: Nordiska 
Ministerrådet. 

Drivkrafter Hinder 
Kommunernas egna initiativ och åtaganden Inget juridiskt ramverk 
Lyckade föregångsprojekt i några kommuner Inget nationellt koordinerat utvecklingsarbete 
KommunKrediter – bra lån med låga räntor och 
statsgaranti för kommunernas 
energieffektiviseringsåtgärder 

Ingen ESCO-förening 

En standard under utveckling EPC-konceptets komplexitet 
Implementering av EUs 
energieffektiviseringsdirektiv 

Ingen dansk standard för EPC  

Ett generellt starkt ramverk för energieffektivisering Bristande förtroende för EPC 
Nätverk Osäkerhet kring finansieringslösningar på lång 

sikt (Upphör KommunKrediter?) 
Ett stort renoveringsbehov och en stor 
energieffektiviseringspotential i kommunala 
byggnader. 

  

 

För framtiden kvarstår utmaningen för EPC att nå även de statliga byggnaderna. År 
215 lyfte den danska regeringen också behovet av bostäder för socialt svaga grupper 
(Social Housing) och EPC-avtal för denna kategori, men inga exempel på sådana har 
realiserats. Det finns förhoppningar att ett pilotprojekt (BoVest i Albertslund) ska bli 
ett gott exempel som driver marknaden. 

Danmark har en väl utvecklad affärskultur. Det har varit en viktig drivkraft för EPC, 
eftersom avtalen måste utformas så att både köpare och säljare tjänar på affären. 
Detta till trots finns ännu inte många generella erfarenheter avseende 
affärsuppgörelser. Särskilt på köparsidan behövs mer samlad analys av erfarenheter.  

Danska kontakter: 

 Danska energimyndigheten Energistyrelsen, www.ens.dk 
 Bygningsstyrelsen, www.bygst.dk  
 EPC-facilitatorer; 
 Kuben Management, www.kubenman.dk 
 Cowi, www.cowi.dk 
 Ramböll, www.ramboll.dk 
 Dansk Energi Management & Ebsen, www.dem-esb.dk 
 Caverion, www.caverion.dk 
 Danish Energy Management, www.dem.dk 

 
 
 

 
24 EPC in the Nordic Countries, Liv Randi Lindseth, Nordiska ministerrådet 2015 
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 Dong Energy, www.dongenergy.dk 
 Energi Midt, www.energimidt.dk 
 Glenco, www.kemp-lauritzen.dk/glenco 
 Honeywell, www.honeywell.dk 
 NCC Constructions, www.ncc.dk 
 Schneider Electric Buildings Denmark, www.schneider-electric.com 
 SEA NVE, www.seas-nve.dk 
 Siemens, www.siemens.dk 
 Skanska, www.skanska.dk 
 Trefor, www.trefor.dk 
 Verdo, www.verdo.dk 

3.1.3 Energitjänstemarknaden i Norge  

Den norska EPC -marknaden är fortfarande liten, men växer. I slutet av 2013 fanns 
omkring tio ESCOs varav fem med mer omfattande kompetens. Under åren 2010-
2013 genomfördes 32 kommunala EPC-projekt i Norge. En nationell standard för 
EPC-avtal har arbetats fram och fastställdes 2014. Avtalsmallen baseras på EU-
projektet EuroContracts underlag. 

Hinder för utvecklingen av EPC-marknaden i Norge är: 

 Begränsat intresse för energieffektivisering i största allmänhet och för EPC i 
synnerhet. 

 Låga energipriser och få nationella krav på effektivisering minskar drivkraften. 
 Begränsad kunskap om energianvändning och EPC, både bland köpare och 

säljare. 
 Ofta begränsad dokumentation och kunskap om utgångsläget för ett eventuellt 

EPC-avtal 
 Bristande kapacitet inom kommuner att initiera och följa upp EPC-projekt. 

 Osäkerhet kring gällande lagar och förordningar, t.ex. 
upphandlingslagstiftningen 

 Brist på tid och kunskap att förbereda och genomföra en upphandling 
 Osäkerhet kring förfrågningsunderlag och avtalsformer 

 Begränsat utbud av projekt facilitatorer 
 Begränsat utbud av välrenommerade ESCOs  
 Brist på goda exempel 
 

I den offentliga sektorn tillkommer att fastighetsansvariga generellt är obenägna att 
köpa tjänster, eftersom man vill behålla kontroll och ansvar för fastigheten inom den 
egna organisationen. I planering och budget ligger mer resurser på nyinvesteringar 
än drift och underhåll. Dessutom “försvinner” vinsten av energibesparing i den 
allmänna offentliga budgeten istället för att komma den aktuella fastigheten till 
godo. 

Att det finns få ESCOs i Norge är i sig ett problem. Fastighetsägare klagar på att 
ESCOs inte är intresserade av byggnader som ligger utanför storstadsområdena och 
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att de föredrar byggnader med betydande energibesparingspotential. Att det finns få 
ESCOs innebär också ett problem i processen eftersom de flesta 
kommuner/fastighetsägare behöver hjälp att förbereda affären. De 
energitjänsteföretag som skulle kunna fungera som facilitatorer föredrar att istället 
avvakta den större affären. Tydliga upphandlingsregler och standardrutiner för EPC-
projekt kan bidra till att förenkla denna process och även skingra osäkerheten kring 
juridiken för EPC-avtalen I sig. 

Finansiering av EPC har i Norge visat sig vara ett mindre problem än förväntat. 
Kommuner kan oftast själv finansiera projekten, och det sker ofta genom lån från 
KBN (Kommunbanken). I Norge är den stora vinsten med EPC att 
genomförandetiden förkortas och att avtal kan skrivas med en enskild aktör istället 
för flera olika aktörer. 

I Norge föreslår aktörer fastighetsägare och energitjänsteföretag att följande faktorer 
bidrar till fler och bättre EPC-projekt:25 

 Marknadsföring och kunskapsspridning om EPC. 
 Stöd och bidrag till kontraktsprocessen, utbildning av aktörer samt utveckling av 

standarddokument. 
 Myndigheter (särskilt ENOVA) bör aktivt marknadsföra och legitimera EPC för 

fastighetsägare, ESCOs och finansiärer. 
 EPC-projekten bör sträva efter att också inkludera managementfrågor.  
 EPC-projekten behöver vara flexibla för att anpassas till varje fastighet och dessa 

fastigheters behov. 
 Säljarna av EPC-projekt behöver värna om att involvera fastighetsägarnas 

personal och trygga deras fortsatta ansvarsroll. 
 Slutligen konstateras att högre energipriser i Norge skulle leda till ett större 

intresse kring EPC. 

3.1.4 Energitjänstemarknaden i Storbritannien 

I Storbritannien har flera program för energieffektivisering genomförts under 2000-
talet med särskilt fokus på sektorn bostäder. De tidiga programmen var tydligt 
riktade mot låginkomsttagare och deras boende. Programmen har varit utformade 
så att de stora energibolagen (el och gas) har blivit ålagda att åstadkomma CO2 
reduktioner. Brittiska statens förhoppning med dessa ålägganden var att bolagen 
skulle utveckla energitjänster och alltså investera i energibesparingar. Detta har 
dock inte blivit fallet och istället har EPC-avtal snarare utvecklats i andra sektorer. 

I Storbritannien är EPC-marknaden ett par decennier gammal. De tidigaste 
initiativen som kan anses vara en form av EPC benämndes Contract Energy 
Management (CEM).  

 
 
 

 
25 Transparense-rapport 
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Mer än 30 EPC-företag agerar nu på energitjänstemarknaden i Storbritannien, att 
jämföra med endast 5-6 företag år 2010. Av de 30 företagen presenterar sig ungefär 
en tredjedel som energiföretag, eller flerdisciplinära företag. Det finns både stora 
internationella företag och små lokala företag representerade i denna grupp. 

EPC-modellen är långt ifrån fullt utvecklad på hela marknaden i Storbritannien, 
även om själva konceptet är relativt etablerat. De tidiga EPC-kontrakten avsåg 
främst universitetsbyggnader, industrier och sjukhus. Under de senare åren finns 
dock fler typer av energitjänsteköpare i Storbritannien. En liten del av de brittiska 
energitjänsteföretagen säljer också tjänster utomlands (enligt enkäter inom det EU-
finansierade projektet Transperens). 

EPC-projekten i Storbritannien omfattar (2014) i allmänhet både 
energieffektiviseringsåtgärder och annan renovering. Ett EPC-kontrakt är vanligen 
mellan 11 och 15 år långt. Den garanterade energibesparingen är vanligen 16-30 
procent, och projektets värde mellan 1 och 5 miljoner Euro. Storleken på projekten 
har efter hand ökat i värde, längd, omfång och ambitionsnivå. 

De främsta drivkrafterna för EPC i Storbritannien är: 

 Nationell energipolitik och krav avseende energieffektivisering 
 Höga energikostnader 
 Allmänna sparkrav 
 
Den brittiska EPC-marknaden är inte strikt styrd och någon sådan styrning har inte 
heller utpekats som ett behov bland aktörer. Experimenterande och flexibla 
lösningar har till och med identifierats som en framgångsfaktor.26. Finansiering kan 
i allmänhet ordnas av köparen, antingen genom egna resurser, genom banklån eller 
genom tredjepartsfinansiering.  

Flera mindre projekt har utvecklats till goda exempel, t.ex. RE:FIT-projektet i 
London. Över 80 lokala organisationer har varit engagerade i RE:FIT, motsvarande 
omkring 900 000 m2 byggnadsarea. Till år 2014 hade nästan 50 GWh sparats. 
Exempel på lokala organisationer som är engagerade i RE:FIT är lokala 
myndigheter, universitet och högskolor, statliga vårdinrättningar (NHS, National 
Health Service) och andra statliga organisationer. 

Rekommendationer för att ytterligare bredda och förbättra EPC-marknaden I 
Storbritannien är: 

 Långsiktig, sammanhängande och stabil regeringspolitik för energieffektivisering 
i allmänhet och för EPC i synnerhet. 

 Offentliga sektorn går i spetsen för marknaden och skapar goda exempel. 
 Staten/myndigheter publicerar och sprider resultat om goda exempel samt 

presenterar register över befintliga EPC-leverantörer. 

 
 
 

 
26 Transparense, Country Report on Recommendations for Action for Development of EPC 

Markets – UK, sid 21. 
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 Fler workshops och utbildningstillfällen över hela landet. 
 Bättre beställarkompetens i offentliga sektorn. 
 Bättre och brett accepterat tillvägagångssätt för kontroll och uppföljning 
 För bokföring av tillgångar bör en ny specifik kategori skapas att använda för 

EPC-projekt. 
 Eftersträva att EPC-företag bättre utnyttjar de finansieringsflöden som finns för 

sådana projekt 
 Möjliggör att brittiska The Green Deal Finance Company kan bidra även andra 

byggnader än bostäder.  

3.1.5 Energitjänstemarknaden i Tyskland 

Tyskland är ett föregångsland med en framgångsrik politik för energieffektivisering, 
och har under många år erbjudit finansiella incitament för energirenoveringar vid 
sidan av rådgivning och information. I den nu gällande energiomställningspolitiken 
Energiewende finns energieffektivisering med som en viktig och prioriterad del – 
efficiency first. Det är alltid billigare att spara än att producera ny energi. 

Drivande för EPC-projekt i Tyskland är framförallt de stigande energipriserna i 
kombination med ett allmänt tryck att sänka kostnaderna. Även den nationella 
energi- och klimatpolitiken har stor betydelse. 

Hinder för EPC-projekt är olika för olika tyska delstater, men kan allmänt 
kategoriseras inom: 

 Regleringshinder  
 Administrativa hinder  
 Strukturella  
 Finansiella hinder 
 EPC-projektens komplexitet (hinder framförallt i delstater med liten erfarenhet, 

t.ex. Saarland, Thuringen och Mecklenburg-Västra Pommern) 
 Bristande förtroende för EPC-konceptet (outsourcing) 
 

I Tyskland fanns omkring 500 energitjänsteföretag 2014, men endast ca 10-20 
sysslar strikt med EPC. En framgångsfaktor för EPC i Tyskland är helt tydligt att 
både delstatliga energimyndigheter och facilitatorer erbjuder hjälp till kommuner.  

Fler än 300 EPC-avtal har genomförts sedan år 1990 och omfattar allt från 
högteknologiska och komplexa byggnader, till grupper av upp till 100 enskilda 
byggnader med likartade egenskaper. 

De flesta tyska energitjänsteföretagen är medlemmar i någon ESCO-förening. I 
Tyskland finns det ett högt förtroende för ESCO-företag i allmänhet, särskilt inom 
industrisektorn. Endast ett tyskt energitjänsteföretag erbjuder tjänster utomlands 
(2015). Många erbjuder andra tjänster än ren EPC, det vanligaste är att man också 
bedriver konsultverksamhet, därefter att man säljer utrustning. 

Det totala värdet av EPC-marknaden i Tyskland bedömdes år 2014 till 60-150 
miljoner EUR och Berlin Energie Agentur antog att det ska ske en ökning med 10 
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procent per år fram till år 2020.27 Ökningen förväntades särskilt ske inom områdena 
offentliga byggnader och sjukhusbyggnader. Den offentliga sektorn har varit den 
viktigaste kunden för tyska EPC-företag. Endast få tyska exempel har 
uppmärksammats från EPC inom industrin, och antagligen har EPC-avtal inte varit 
särskilt utbrett inom denna sektor. 

Den tyska EPC-marknaden har stimulerats av EU-direktiv, särskilt 
Energitjänstedirektivet och Energieffektiviseringsdirektivet. Flera tyska politiska 
styrmedelsprogram och initiativ har också haft betydelse för EPC-marknaden: 

 Lagen om förnybar värmeenergi (EEWärmeG): ett krav att använda förnybar 
energi för uppvärmning i nya byggnader. 

 Lagen on förnybara energikällor (EEG): en fördel för feed-in-tariffer från 
förnybara källor med garanterade feed-in-tariffer mellan 15 och 20 år. 

 Ekologisk skattereform (Stromsteuergesetz – StromStG): ny reglering av skatter 
på elektricitet. 

 Lagen om energibesparing (Energieeinsparungsgesetz – EnEG): innehåller inga 
regleringar för medborgare, men ger möjlighet för federala förvaltningar att 
lagstifta om förordningar (så som t.ex. EnEV, se nedan). 

 Energisparförordningen (Energieeinsparverordnung – EnEV): reglerar t.ex. 
byggnormen för nya byggnader och normer för renovering av befintliga 
byggnader. 

 Energieffektiviseringsfonden: ger bidrar till användningen av tvärvetenskaplig 
teknologi inom små och medelstora företag. 

 Energirådgivning till små och medelstora företag (SME) från KfW 
(Enegieberatung Middelstand): bidrag med upp till 80 procent av 
energiinventeringskostnaden för små och medelstora företag. 

 Marknadsincitamentsprogram (Foerderrichtlinien zum Marktanreizprogramm) 
för att förespråka och stödja förnybar energi på värmemarknaden. 

 Lagen om kraft- och värmeteknik: prioritet och fördelaktiga feed-in tariffer för 
kraftvärmeproduktion. 

 KfWs byggnadsrenoveringsprogram: sänkta räntekostnader för projekt inom 
byggnadsrenovering, modernisering och energieffektivisering (särskilda 
specificerade åtgärder). 

 Nationellt klimatprogram: omfattar många olika inriktningar. 
 

Även om investeringsstöd har funnits i många former i Tyskland bedömer Berliner 
Energie Agentur (som sammanställt Tysklands bidrag till Transparense att de 
endast har haft marginell betydelse för EPC, eftersom de främst avsett elproduktion. 
Dock är några små kraftvärmeproduktionsanläggningar marknadsstöd för förnybar 

 
 
 

 
27 Transparense, Country Report on Recommendations for Action for Development of EPC 
Markets – Germany, sid 8. 
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energi och KfW-programmet för kommuner, av betydelse för EPC-avtal. Även EPC-
företag är välkomna att söka pengar från EEG och KWK-G. Det huvudsakliga 
problemet är att energitjänsteföretagen inte kan göra ansökningarna på egen hand, 
även om de faktiskt genomför investeringen. Det finns för närvarande inget tyskt 
program som särskilt stödjer EPC-företag. 

I samband med EU-projektet Initiativ för energitjänster (EESI) togs ett antal 
beprövade standardmallar och dokument fram för EPC-projekt. Dessa finns att 
ladda ned från ESSIs hemsida: http://www.european-energy-
serviceinitiative.net/eu/toolbox/standard-documents.html. 

Auktioner  

Den 1 januari 2017 lagstiftade det federala ekonomi- och energidepartementet om 
nya regler avseende resultat och prestationsupphandlingar i Tyskland (auktioner). 
Auktionerna syftar till att upphandla en serie tjänster för förnybar energitillförsel 
och energieffektivisering. Det återstår att se hur denna tyska auktionsmekanism 
kommer att påverka ESCO-företagen och EPC-marknaden, men det bedöms kunna 
ge ett lyft för EPC.28 

3.2 Globala initiativ 
År 2007 beräknade FNs klimatpanel Intergovernmental Panel for Climate Change 
(IPCC) att byggnaders minskade energianvändning var den mest kostnadseffektiva 
åtgärden för minskad klimatpåverkan i ett globalt perspektiv. I uppdaterade 
analyser från IPCCs femte utvärdering (AR5. IPCC 2014),29 anses byggnaders 
energieffektivisering, särskilt på kort sikt, fortfarande vara en viktig åtgärd som ger 
minskat behov av primärenergi samt ökar möjligheterna för moderniserade och mer 
flexibla energiförsörjningssystem med ökad andel förnybara energikällor och 
energibärare. 

Energieffektivisering av byggnader har bevisligen varit betydelsefullt och 
verkningsfullt för minskad klimatpåverkan. Teknisk utveckling, bredare kunskap 
och politiska beslut har tillsammans skapat möjligheter för byggnadssektorn att 
verka för en stabilisering av dagens totala globala energianvändning till 2050.30 

Förbättrad, kostnadseffektiv byggnadsprestanda bidrar på olika sätt till att extrema 
lågenergibyggnader, Nära-noll-byggnader eller till och med netto producerande 
fastigheter i ökande grad är lönsamma investeringar, både avseende nybyggnation 

 
 
 

 
28 BMWI, 2016 
29 AR5. IPCC 2014 
30 In the building sector, recent advances in technologies, know-how and policies provide 

opportunities to stabilize or reduce global energy use to about current levels by mid-
century. In addition, recent improvements in performance and costs make very low energy 
construction and retrofits of buildings economically attractive, sometimes even at net 
negative costs (robust evidence, high agreement). AR5. IPCC 2014 
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och renovering. Detta konstateras i 2014 års utvärderingsrapport (AR5) från IPCC 
stödjas av robust evidens och bred acceptans och globalt. 

Byggnaders kvalitet och goda funktionalitet i sin helhet har även många andra 
positiva effekter. T.ex. är byggnaders motståndskraft mot naturkatastrofer en central 
fråga för människors förutsättningar att överleva effekterna av klimatförändringen. I 
de scenarier som IPCC nu (2017) arbetar med sker dock de snabbaste 
förändringarna för minskad klimatpåverkan inom sektorn el-produktion.31 

Styrmedelskategorin Auktioner i IEAs analys omfattar även sådana auktioner där 
aktörerna uppmuntras att mäta det förväntade, minskade effektbehovet, snarare än 
den förväntade energiminskningen. På så sätt kan auktionerna styra marknaden så 
att energieffektiviseringsinsatser direkt konkurrerar med nyinvesteringar i tillförsel.  

Här öppnar sig även möjligheter att inkludera byggnader av olika slag i så kallade 
Demand Response avtal, som t.ex. kan vara att anpassa behovet i tiden med hjälp av 
laststyrda tariffer, eller som också kan innehålla att fastigheten innefattar någon 
form av egen energiförsörjning och kan ingå i energisystemet som en 
decentraliserad leverantör, en nettoproducent. Flera av dessa varianter stöds särskilt 
av de nya möjligheter för styrning som utvecklats tack vare utvecklingen av smarta 
mätare och smarta nät, samt att fler förnybara och intermittenta energikällor 
etablerats på marknaden. Det finns t.ex. i Tyskland företag som levererar Integrated 
energy contracting, en kombination av energieffektivisering och energitillförsel 
(företrädesvis från förnybara energikällor) men med effektivisering som ledstjärna 
(efficiency first enligt Energiwende). 

Antalet marknadsbaserade instrument för energieffektivisering i världen har 
fyrdubblats de senaste tio åren och de investeringar som initierats av sådana 
program har ökat med en faktor sex.32 Totalt bedömer IEA att 12 procent av hela 
världens investeringar i energieffektivitet är en följd av marknadsbaserade 
instrument (IEA 2016). De program som riktar sig mot låginkomsttagares hushåll 
har generellt en lägre andel MBI och de som riktar sig mot industrin har en högre 
andel MBI. Energibolag och vinnare av auktioner har genomfört närmare hälften av 
de åtgärder som skett till följd av dessa program. 

En viktig slutsats som IEA drar i sin utvärdering av marknadsbaserade instrument 
är att stora energibesparingar görs och att det sker till en lägre kostnad än 
motsvarande nyproduktion. I de mest ambitiösa fallen har kostnadseffektiva 
besparingar uppgått till 3 procent av total tillförsel varje år under denna 
tioårsperiod. Detta betyder indirekt lägre behov av investeringar i tillförseln och 
minskade energikostnader för konsumenterna. Baserat på ett genomsnitt av alla de 
olika MBI-program som IEA funnit data om, bedöms att energieffektiviserings-
investeringarna kostat endast 0,03 US-dollar per kWh, beräknat över hela deras 
tekniska livslängd och exklusive all de miljömässiga och sociala vinsterna. IEA har 
dock inte kunnat finna tillräckliga underlag för att visa att marknadsbaserade 

 
 
 

 
31  IPCC, WGIII SPM.4.2, 6.8, 7.11, 2017 
32 IEA 2017, Market based instruments for energy efficiency 
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instrument är mer kostnadseffektiva än motsvarande program utan MBI, så som 
t.ex. investeringsbidrag i kombination med information och upplysningskampanjer. 

Vad kostar programmen med marknadsbaserade instrument? Och vad är deras 
resultat värda? IEAs utvärdering visar att insatserna i form av energibolagens egna 
kostnader eller pengar till aktionsvinnare i genomsnitt är omkring 0,013 US-dollar 
per sparad kWh, men variationen är stor beroende på faktorer som programmens 
målgrupp, avgränsning, överlappning med andra program samt vilken mätmetod, 
typ av uppföljning och verifiering som används. Programmens hävstångseffekt, det 
vill säga hur mycket total investering som programmets satsade resurser förmår 
generera, varierar också. IEA visar i sin utvärdering att de totala belopp som 
investeras motsvarar ungefär två till tre gånger programmets kostnad. 

Några av de slutsatser som IEA drar avseende hur MBI bör utformas är: 

 Marknadsbaserade instrument måste utformas i relation till gällande lagstiftning 
och styrmedel. Till exempel bör MBI premiera lösningar som är mer ambitiösa 
än lägsta krav. Gällande möjligheten för aktörerna att tillgodoräkna sig andra 
stöd utöver MBI-programmet tillämpas olika varianter, ibland eftersträvas strikt 
att ingen dubbel-premiering får ske, medan detta i andra fall är tillåtet. IEA 
menar att mer tillåtande design i relation till t.ex. handel med utsläppsrätter i 
allmänhet är att föredra, eftersom det oftast är tydligt att de befintliga 
styrmedlen är otillräckliga. 

 Såväl skyldighetsbaserade program som auktioner, eller kombinationer av dessa, 
har goda förutsättningar att fungera bra och ge goda resultat. Det finns dock 
betydligt mer evidens avseende att skyldighetsbaserade program fungerar. Det 
ger sannolikt snabbare resultat att utforma program så att kostnaderna är en del 
av energibolagens totala kostnad snarare än en mer allmän nationell budgetpost. 
(Se även de senaste initiativen på EU-nivå för inkludering i statsbudgeten.33 

 Breda och flexibla program som medger besparingsåtgärder av många olika slag 
har bättre förutsättningar att ge goda resultat avseende energieffektivisering. De 
kan med fördel omfatta många olika energibärare och slutanvändarkategorier. 
Dock kan andra målsättningar och faktorer påverka hur program avgränsas, t.ex. 
kan regeringen verka för minskad energifattigdom (som i t.ex. Storbritannien) 
eller premiera lokala energileverantörer (som i många av USAs stater). Även 
IPCC visar i sin analys från 2014 att breda program är mer effektiva för att nå 
hållbara lösningar än de program som specifikt inriktar sig på en särskild sektor 
eller teknik.34  

 För att ge bästa resultat bör programmen och förutsättningarna för 
marknadsaktörerna att delta vara tydliga och enkla att förstå, samtidigt som de 
måste vara tillräckligt komplexa för att nå önskade resultat. De flesta program 

 
 
 

 
33 IEA 2017, Market based instruments for energy efficiency 
34 IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report; Summary for Policy Makers (SPM) sid 28, 

section 4.3 ”Response for mitigation” 
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har använt ”förväntade besparingar”, det vill säga att betalning på förhand, med 
grund i schabloner för vad olika åtgärder brukar leda till. Då kan t.ex. en katalog 
eller en hemsida tas fram som anger hur mycket köparen är beredd att betala för 
olika åtgärder. Detta är en billig metod som kräver lite kontroll och uppföljning. 
Den lämpar sig bäst för enkla åtgärder, men medför förstås en risk för att 
resultaten missbedöms. Bra program med ”förväntade besparingar” behöver 
uppdateras regelbundet.  

 För mer komplexa åtgärder har ingenjörsmässiga bedömningar och beräkningar 
varit mer utbredda. Dock sker en utvecklig mot att faktiska mätningar allt oftare 
kan användas för verifiering och bestämning av bidragsnivån, eftersom mätdata 
blir allt lättare och billigare att skapa och lagra.  

 Programutformningen kan påverka och styra mot vissa önskade typer av 
åtgärder, t.ex. mer komplexa renoveringar.  

 Handel med åtgärder ger en ökad komplexitet och medför en extra kostnad som 
ibland överstiger nyttan. 

 Auktioner kan utformas med minimum och maximum för att utesluta åtgärder 
som inte är kostnadseffektiva att administrera t.ex. Tyskland och Schweiz. 

 Kapacitets-/effektauktioner kan bidra till att åstadkomma just den effekten av 
energieffektiviseringen som är ett minskat behov av tillförsel, men är i övrigt ej 
ledande för ökad energieffektivisering. En nyfikenhet och potentiell utveckling 
råder dock hos styrmedelsexperter kring hur kapacitetsauktioner kan utformas 
bättre. 

 

En relevant fråga som energibolagen har drivit är hur de kan kompenseras för det 
faktum att de kommer att sälja mindre energi som en följd av effektivare 
energianvändning. IEA rekommenderar i sin senaste analys av marknadsbaserade 
instrument för energieffektivisering att detta bör hanteras av reglermyndigheten för 
energimarknaden på ett sätt så att energibolagen kan netto-reglera sina tariffer. 

En närbesläktad fråga berör hur statliga myndigheter kan redovisa sina EPC-
projektkostnader och -vinster under en hel EPC-avtalsperiod utan att dessa 
kostnader och intäkter ska påverka den årliga budgeten. För detta har nu (20 
september 2017) EU tagit fram ett förslag på bokföringspraxis.  
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4 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

Olika typer av energitjänster med garanterad energibesparing erbjuds sedan ganska 
lång tid många länder. Det finns många goda exempel på att dessa typer av tjänster 
fungerar väl såväl i Sverige som i andra länder, och det finns goda förutsättningarna 
för att energitjänster ska kunna bidra till en mycket större realisering av den 
lönsamma energieffektiviseringspotential som finns. Men det finns också en rad 
hinder på energitjänstemarknaden. Detta konstaterade Energimyndigheten redan i 
sin rapport Finns det konkurrenshinder på marknaden för energitjänster? år 2012. 
Där skrev de att marknaden för energitjänster har långt större potential än vad som 
hittills uppnåtts. Vidare konstaterade de att om energitjänster ska få ett större 
genomslag så krävs det att leverantörerna arbetar fram fler affärsmodeller och 
verkar för större transparens, att beställarnas förståelse för vad energitjänster är och 
vad de kan leverera måste öka, att det behövs fler leverantörer inom komplexa 
energitjänster och att de större energibolagen behöver ta ett ökat ansvar och höja 
aktiviteten inom energitjänsteområdet. 

4.1 Dagens svenska energitjänstemarknad 
Vad har då hänt på den svenska marknaden för energitjänster med garanterad 
energibesparing sedan år 2012? I dagsläget är marknaden för energitjänster inom 
den offentliga sektorn är svag och den har minskat under de senaste åren. Den 
bedöms dock ha förutsättningar för att öka. Hos privata fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och inom industrin har marknaden i stället stärkts de senaste 
åren, och bedöms fortsatt kunna öka.  

Den svaga energitjänstemarknaden inom offentliga sektorn beror bland annat på: 

 Svagt fokus på energieffektivisering inom kommuner och landsting (bland annat 
beroende på att tidigare stöd upphört). 

 Fokus på nybyggnad i stället för renoveringar 
 Låg trovärdighet för leverantörer 
 Modellen har, delvis oförtjänt, fått ett dåligt rykte. 
 

Bland energitjänsteleverantörer märks en nedgång bland de styr- och reglerföretag 
som säljer energitjänster med garanterad energibesparing medan fler energibolag 
och företag som säljer service och/eller teknisk förvaltning nu finns på 
energitjänstemarknaden jämfört med hur det såg ut för några år sedan. 

Drivkrafter 

En effektivare energianvändning och lägre energikostnader är gemensamma 
drivkrafter för kunderna och leverantörerna av energitjänster. En annan viktig är att 
minska underhållsbehovet och att åtgärda eftersatt underhåll.  

Energieffektivisering ger också en andra rad mervärden som t.ex. minskade 
koldioxidutsläpp, bättre inomhusklimat och tryggare energiförsörjning. Dessa 



NULÄGESANALYS AV ENERGITJÄNSTER MED GARANTERAD ENERGIBESPARING I SVERIGE

 

 41
 

mervärden nämns av flera av leverantörerna, men mest i förbigående, och knappast 
alls av de intervjuade kundrepresentanterna. Brist på kunskap och konkreta 
forskningsresultat kan vara viktiga anledningar till att de inte nämner 
energieffektiviseringens mervärden i högre utsträckning.  

Framgångsfaktorer 

Det finns några helt avgörande för att nå framgång med energitjänster med 
garanterad energibesparing. Dessa är: 

 Att både beställare och leverantör har tillräcklig kompetens och avsätter 
tillräckligt mycket tid 

 Förtroende mellan beställare och leverantör 
 Stöd och förankring hos politiker och organisationsledning i det offentligt ägda 

fastighetsbeståndet och hos företagsledningen i det privatägda 
fastighetsbeståndet 

 Beslutsstöd för små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar 
 

Om energitjänster med garanterad energibesparing ska bli så framgångsrikt att det 
får en stor omfattning på den svenska marknaden är det också avgörande att 
tjänsterna utvecklas och skräddarsys mer för de olika kategorierna av 
fastighetsägare, t.ex. med hjälp av tydliggörande av energieffektiviseringens 
mervärden.  

Problem och hinder för koncept för garanterad energibesparing 

Bilden av vilka hinder och problem som energitjänster med garanterad 
energibesparing är förknippat med har inte förändrats dramatiskt under de senaste 
åren. Merparten av dessa problemställningar kan härledas till: 

 Brist på specifik kunskap om energitjänster och asymmetrisk kunskapsnivå 
mellan leverantör och kund 

 Brist på förtroende brist på förståelse för varandras förutsättningar och 
verksamhet.  

 Bristande transparens och otydlighet i kommunikationen om risker och 
garantier 

 Svårigheter att verifiera den uppnådda energibesparingen 
 Organisation och beslutsfattande 
 Otillräckligt utbud av energitjänster för alla typer av fastighetsägare  
 Intressekonflikter i kommuner som både äger energibolag och fastigheter, att 

energitjänsterna säljs sällan helt fristående utan koppling till någon annan 
försäljning, att storleken på projekten ofta leder till överklaganden m.m. 

4.2 Möjlig kunskapsöverföring  
Det finns en rad olika möjligheter till kunskapsöverföring som skulle gynna 
utvecklingen av den svenska marknaden för energitjänster med garanterad 
energibesparing. Några sådana möjligheter nämnd nedan. 
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Från andra länder till Sverige 

Erfarenheter från andra europeiska länder är att så kallade facilitatorer har en 
avgörande betydelse för projektet. Det skulle kunna bidra till en utveckling av den 
svenska energitjänstemarknaden att närmare studera hur man arbetar med 
facilitatorer i andra länder i ett specifikt kunskapsöverföringsprojekt.  

Så kallade aggregatorer används i flera andra länder men finns inte idag på den 
svenska marknaden. Att studera hur aggregatorer arbetar i andra länder skulle 
kunna gynna den energieffektiviseringen i Sverige. 

Mellan olika typer av leverantörer 

En aktiv kunskapsöverföring mellan de olika typerna av energitjänsteleverantörer 
skulle kunna bidra till att de energitjänster som erbjuds på den svenska marknaden 
skulle utvecklas. Kunskapsöverföringen kan t.ex. avse verifiering, 
avtalskonstruktionen, kundkommunikation och transparens. Leverantörerna kan 
också ta nytta av nätverk som BELOK, BeBo och BeSmå och bygga vidare på eller 
integrera de arbetsmetoder som nätverken har utvecklat under årens lopp. Ett ökar 
kunskapsutbyte mellan leverantörer i de enskilda leverantörskategorierna skulle 
också kunna generera kunskapslyft. 

Mellan leverantörer och kunder 

En faktor som både leverantörer och kunder har återkommit till i de intervjuer som 
har genomförts är vikten av förtroende och en ökad förståelse och kunskap om 
varandras verksamhet och förutsättningar. 

En framgångsrikt exempel på ökad förståelse mellan leverantör och kund är 
Prisdialogen, som är en plattform för fastighetsägare och energiföretag för 
diskussion om fjärrvärmepriser. Utöver själva dialogen om energipriser verkar den 
ha haft en positiv inverkan på marknaden för energitjänster. Den har till exempel 
har lett till gemensamma energieffektiviseringsprojekt för energibolag och deras 
kunder. Även mellan leverantörer kan en ökad förståelse leda till bättre 
gemensamma lösningar till kunderna. 

4.3 Förslag för en effektivare energitjänstemarknad 
Energitjänster med besparingsgarantier är en lösning på flera av dagens problem 
och hinder att realisera den stora lönsamma potentialen för energieffektivisering, 
och vår bedömning är att det finns förutsättningar för en betydligt större marknad 
än idag för energitjänster med besparingsgaranti. Men för att detta ska ske måste 
staten påverka och stödja marknaden i vissa avseenden.  

Här nedan diskuteras en rad förslag som skulle kunna påverka marknaden för 
energitjänster positivt. Här diskuteras även vilka aktörer som idag är aktiva inom 
området och vilka som bedöms vara viktiga i framtiden samt vilka nya roller/aktörer 
som vi tror är av stor betydelse för en positiv utveckling.  
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Figur 1: Skiss över dagens och morgondagens aktörer på den svenska marknaden 
för energitjänster med garanterad energibesparing. 

4.3.1 Organisatoriska och administrativa förslag 

Standardkontrakt 

Flera av de intervjuade personerna menar att ett standardkontrakt skulle både öka 
förtroendet för tjänsten och också underlätta och förenkla upphandlingsprocessen. 
En av de intervjuade entreprenörer som arbetar med bostadsrättsföreningar 
använder idag ABK, ABT och ABFF i olika skeden i projekten. En kontraktsmodell 
som sammanfogar de tre avtalsmallarna till en efterfrågas. För att ett 
standardkontrakt ska höja förtroendet för tjänsten måste kontraktet ägas av en 
organisation med högt anseende (förslagsvis Energimyndigheten och/eller 
Upphandlingsmyndigheten).  

Det bör tas fram olika och nya standardkontrakt för olika beställarbehov och 
kontrakten bör utformas i samråd med beställare. När dessa kontraktsmodeller tas 
fram bör stor vikt läggas vid vad som ”triggar” en eventuell beställare till att starta 
ett projekt samtidigt som de icke förhandlingsbara krav beställaren har måste 
analyseras (till exempel industriföretags krav att verksamheten inte får påverkas vid 
genomförande av projekt eller att månadsavgiften inte får höjas i 
bostadsrättsföreningar). 

Generellt diskuteras i energitjänstebranschen idag hur försäljning av tjänster i stället 
för produkter kan utveckla marknaden. Energitjänster är ett alternativ till 
traditionell upphandling av utrustning i byggnader och inom industrin. För att 
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lyckas med denna utveckling måste leverantörer ha god kännedom om beställares 
behov och hur de vill köpa tjänster. 

Namnbyte 

Tjänsten energitjänster med garanterad energibesparing går i dagsläget under 
många namn beroende på till vilken målgrupp tjänsten säljs. Namnet EPC som har 
använts inom den offentliga sektorn uppfattas av många som negativt, och ett nytt 
namn skulle kunna förändra synen på tjänsten. Samtidigt måste då leverantörer 
tydligt visa att de farhågor som offentliga sektorn hyser inte existerar och 
kommunikationen förbättras. Endast ett namnbyte är inte en framkomlig väg. 

Facilitatorer och aggregatorer 

I stora projekt används ibland så kallade facilitatorer, vilket i detta innebär 
upphandlingskonsulter som hjälper beställare att handla upp ett 
energitjänsteprojekt. I andra länder i Europa menar man att facilitatorer är 
avgörande för en fungerande energitjänstemarknad. Facilitatorer har framförallt 
använts i projekt med offentliga sektorn som beställare. Entreprenörer som arbetar 
med andra beställare menar att facilitator-rollen inte behövs där (ofta mindre 
projekt). I Sverige finns kunskap hos de stora teknikkonsultbyråerna att agera 
facilitatorer. Ett förslag är att definiera facilitatorns roll och syfte och att då sätta 
beställarens behov i fokus.  

Aggregatorer finns inte idag på den svenska marknaden. De genomförda 
intervjuerna visar att det finns en minsta storlek på projekt för att entreprenörer ska 
vara intresserade. Ett förslag kan då var att en aggregator knyter ihop flera projekt i 
en upphandling. Det skulle öka effektiviteten i projekten och göra det möjligt för 
leverantörerna att medverka i projekten. En aggregator kan dels ha rollen som en 
projektledare som samlar projekt som sedan handlas upp separat av respektive 
beställare. Aggregatorn skulle även kunna ha en mer aktiv roll och agera som 
upphandlande organisation gentemot leverantörerna.  

Ett annat förslag är att skapa ett beställarforum för avtal om energiprestanda. Det 
kan ske inom eller separat från befintliga beställarnätverk som Belok, Bebo, 
BeSmå med flera. Inom dessa nätverk finns idag en projektmodell för genomförande 
av renoveringar och effektiviseringsprojekt benämnd ”totalprojektmetodiken”.  
Denna projektmetodik skulle kunna kopplas ihop med avtal om energiprestanda för 
att underlätta genomförande av projekt.  

Regler och bidrag 

Regler och bidrag som gör att energieffektivisering kommer högre upp på agendan 
hos kunder/beställare skulle troligen ge en skjuts på marknaden. Denna effekt 
kunde ses tidigare när stöd till kommuners energieffektiviseringsarbete fanns.35 

 
 
 

 
35 EPC in the Nordic Countries, 2015, Nordiska ministerrådet 
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4.3.2 Nya tekniska möjligheter 

Det ligger också möjligheter i att utnyttja digitaliseringen och ny mätutrustning i 
perspektivet energitjänster och uppföljning av projekt. En analys av vilka nya 
möjligheter digitaliseringen kan ge bör genomföras. Kan mervärden, som diskuteras 
nedan, visualiseras med ny teknik, på ett sätt som är relevant för kunden? 

4.3.3 Leverantörer 

Idag finns leverantörer av energitjänster inom några få typer av företag (styr- och 
reglerföretag, konsultföretag, energibolag, drift- och service-företag). Det skulle vara 
en fördel om fler olika typer av leverantörer fanns. För beställare är det viktigt att 
leverantörerna är transparanta och tydliga med vilka tjänster och/eller produkter de 
säljer förutom energitjänsten. Vissa av de intervjuade personerna menar att 
energitjänsterna bör vara helt frikopplad (ekonomiskt) från annan försäljning inom 
det levererande bolaget. Vår bedömning är att man kommer långt med att vara 
transparant. 

I många svenska energiföretag finns ett intresse av att arbeta med energitjänster. 
Kunskapen om byggnader, byggentreprenader, mätningar och verifieringsmetoder 
är dock varierande. Samtidigt har många lokala energibolag högt förtroende. Ett 
utökat samarbete mellan olika typer av leverantörer (till exempel energibolag och 
drift/serviceföretag) skulle kunna skapa fler och bättre leverantörer. För att detta 
ska ske måste dock nätverk/plattformar för samarbeten utvecklas. EEF har idag ett 
vilande nätverk inom förening för detta. 

4.3.4 Nytt innehåll i tjänsten 

Få beställare köper ”energieffektivisering”. Ofta finns en annan anledning till att 
man köper energitjänster, och energibesparingen fås ”på köpet”. Det vore positivt att 
andra aspekter lyfts fram i tjänsten utöver energieffektiviseringen. Det kan till 
exempel vara: 

 Mervärden (bättre inomhusmiljö, ökad produktion, lägre sjukfrånvaro etc.) 
 Minskat effektbehov (värme respektive el) 
 Laststyrning/efterfrågeflexibilitet 
 

Här kan ny teknik för mätning och visualisering öka dessa möjligheter. 

4.3.5 Förtroendeskapande åtgärder 

Förtroende för energitjänster skulle kunna höjas om ett standardkontrakt togs fram, 
se avsnittet om standardkontrakt ovan. Den auktorisation för 
energieffektiviseringsföretag som EEF arbetar med kan också bidra till att höja 
förtroendet. EEF kommer att auktorisera företag som säljer ”Avtal om 
energiprestanda/energitjänster med besparingsgaranti”. Som komplement föreslås 
även att en årlig utmärkelse utdelas till ”årets energitjänsteprojekt”. Det höjer både 
status och ger uppmärksamhet till projektmodellen. 
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Ytterligare en förtroendeskapande åtgärd är att identifiera plattformar där 
leverantörer och beställare kan mötas. En plattform, med ett annat syfte, som lett till 
detta är energi- och fastighetsbranschens Prisdialogen. Prisdialogen skapades med 
syftet att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil 
prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för 
fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Intervjuerna visar att Prisdialogen även lett 
till att gemensamma energieffektiviseringsprojekt har skapats.  

Det finns också goda möjligheter att koppla energitjänsten till genomförande av 
åtgärder i de sektorsstrategier som Energimyndigheten nu arbetar med.  

4.3.6 Utbildning 

För att skapa en större och bättre fungerande marknad bedömer vi att utbildning är 
nödvändigt. Följande utbildningsinsatser föreslås: 

 Leverantörer i hur kundbehov ska inkluderas i energitjänsten 
 Kunder i att beskriva nyttan av genomförande 
 Energi- och klimatrådgivare i vilka tjänster som finns och hur en upphandling 

går till 
 För att ge råd till SME och villaägare 

 Energikontor i vilka tjänster som finns och hur en upphandling går till 
 För att ge råd till fastighetsägare med flera 

 För alla aktörer Mervärden av energieffektivisering 

4.3.7 Beteendefrågor 

Det finns även att antal beteendefrågor som bör tas hänsyn till när 
energitjänstemarknaden ska utvecklas. Ett hinder som nämndes tidigare är att de 
som ska köpa tjänsterna kan känna att de genom att köpa tjänsten idag gör det 
uppenbart att de borde ha genomfört åtgärderna tidigare. Hur kan man ta hänsyn 
till detta när tjänster och affärsmodeller utvecklas? 

Idag upplever vissa leverantörer att vinstdelningen är ett hinder. Trots att det ger 
beställare möjlighet att få mer pengar tillbaka är beställare misstänksamma när 
vinsten ska delas. Vinsten blir då synlig. Tjänsten ger en win-win-win-situation och 
genererar vinst till såväl leverantören, beställaren som klimatet. Kan detta förmedlas 
på ett tydligt och positivt sätt till beställare? 

  



NULÄGESANALYS AV ENERGITJÄNSTER MED GARANTERAD ENERGIBESPARING I SVERIGE

 

 47
 

5 DEFINITIONER 

Avtal om energiprestanda 

Avtal om energiprestanda omfattar olika flera energieffektiviseringstjänster: 
energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter och genomförande av 
åtgärder. 

Energistatistiken används både för att klargöra nuläget och för att följa upp hur stor 
energieffektiviseringen blir av de åtgärder som genomförs. Upplägget inom Avtal 
om energiprestanda är att hela projektet genomförs av en och samma leverantör. 

Upphandling av ”Avtal om energiprestanda” sker som totalentreprenad med 
prestanda- och besparingsgaranti. Det finns möjlighet att få leverantören att åta sig 
finansieringen av de energibesparande åtgärderna. Det finns ett antal leverantörer 
av den här typen av energieffektiviseringstjänst på marknaden, exempel på koncept 
är Komfortavtal och Energy Performance Contracting, EPC. 

Energimyndigheten har i rapporten ER 2013:22 Energitjänster i Sverige – 
Statusrapport för tjänster för energieffektivisering delat in begreppet 
energitjänster i kategorierna information, analys, åtgärder och avtal. Det som 
behandlas i denna rapport är Energitjänster – avtal. I denna tjänst ingår 
energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter och genomförande av 
åtgärder.  

 

 
Figur 2: Energimyndighetens kategorisering av olika energitjänster, ER 2013:22 

 
Energitjänster enligt Energieffektiviseringsdirektivet 

I EG-direktivet (2006/32/EG) beskrivs energitjänster som den fysiska vinst, nytta 
eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik 
och/eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som 
krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal 
och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattad förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar. 
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Svensk standard för energieffektiviseringstjänster 

Den svenska standarden (SS EN 15900:2010) använder begreppet energieffektivise-
ringstjänster, och definierar begreppet som ett avtal som resulterar i ökad 
energieffektivisering. 

IEAs definition av energitjänsteföretag 

IEA använder uttrycket energitjänsteföretag (Energy Service Company, ESCO) med 
följande definition: ”A company that provides energy-efficiency-related and other 
value-added services and for which performance contracting is a core part of its 
energy-efficiency services business. In a performance contract, the ESCO guarantees 
energy and/or dollar savings for the project and ESCO compensation is therefore 
linked in some fashion to the performance of the project.” (Larsen et al., 2012) 
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BILAGA - INTERVJUFRÅGOR 

Vad vi vill veta med dessa intervjuer 

 Nuläge  

 Drivkrafter 

 Framgångsfaktorer 

 Förtroende och legitimitet 

 Paketering 

 Upplevd vs verklig risk 

 Ägarskap i avtal 

 Verifiering 

Frågor till köpare av energitjänster 

Avtalsmodeller/paketering 

1. Hur är era projekt upplagda? (Uppdelning i faser, omfattning…)/Hur ser 
era avtal ut för ”avtal om energiprestanda”?  

2. Vilka är de främsta skälen till att era kunder använder energitjänster med 
garanterad energibesparing?  

3. I de fall ni pratar med fastighetsägare som inte är intresserade av 
energitjänster med garanterad energibesparing: Vilka är de främsta skälen 
fastighetsägarna anger? 

4. Ingår finansiering i era avtal? 

a. Om så, till vilken typ av kunder? 

5. Hur ser avtalen ut för respektive fas? 

6. När under projektets gång kan kunden avsluta projektet? 

7. Kan vi få ta del av ett typiskt avtal?  

8. Vilken typ av fastigheter/fastighetsbestånd passar era energitjänster för? 

9. Vilka planer har ni på att skapa nya eller revidera era befintliga 
energitjänster? 

10. Finns det behov av en fastställd kontraktsmodell för energitjänster med 
garanterad energibesparing? 
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Nuläge 

11. Har marknaden behov av energitjänster med garanterad energibesparing 
idag? 

12. Överensstämmer marknadens behov med de tjänster som erbjuds idag? 
(För alla kategorier av byggnader? Kommunala & statliga, privata 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, småhus…) 

a. Om nej: Vilka modifieringar erfordras? 

13. Hur många projekt har ni påbörjat under de senaste två åren inom ”avtal 
med garanti för energibesparing/om energiprestanda”? 

14. Hur många projekt har ni avslutat under samma period? 

15. Hur har utfallet (energibesparing) av dessa projekt varit? 

16. Inom vilken sektor finns era kunder? 

a. Offentlig sektor (typ skola, bostäder osv) 

b. Brf 

c. Fastighetsägare (ej offentliga) 

d. Industri 

e. Övrigt 

17. Hur många av projekten har avslutats efter fas 1? 

a. Inkluderas de i svaret på fråga 1? 

18. Hur omfattande har projekten varit? 

a. Kronor 

b. m2 

19. Hur lång tid har avtalen gällt för dessa projekt? 

a. Skulle avtalen kunna vara kortare om kunden så önskar? 

b. Finns det någon koppling mellan livslängd på åtgärder och avtalstid? 

20. Vad säljer ni förutom ”avtal om energiprestanda” som är relevant i 
sammanhanget? 

a. Styr och regler, byggnadsautomation, drift &serviceavtal, kWh, 
annat? 

Drivkrafter 

21. Vilka drivkrafter ser ni att kunderna har att köpa energitjänster med 
garanterad energibesparing? 
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22. Vilka är era primära drivkrafter för att sälja energitjänster med garanterad 
energibesparing? 

Förtroende och legitimitet 

23. Hur upplever ni kundernas förtroende för energitjänster med garanterad 
energibesparing i dagsläget? 

24. Vad skulle kunna öka kundernas förtroende?  

25. Hur upplever kunderna det att ni som energitjänsteleverantör också säljer 
produkter, serviceavtal m.m., energi eller annan tjänst/vara? 

Upplevd vs verklig risk 

26. Vilka risker förknippar ni med energitjänster med garanterad 
energibesparing?  

27. Hur tror ni att era kunder bedömer dessa risker? 

28. Är det skillnad mellan verkliga och upplevda risker? 

Ägarskap i avtal 

29. Finns det några juridiska hinder kring vilka åtgärder som kan genomföras?  

30. Kan själva garantin för energieffektiviseringen vara ett hinder? 

a. Hur skulle kostnaden för era energitjänster påverkas om ni inte 
behövde lämna någon garanti? 

b. Kan man tänka sig att ha olika grader av garanti? (Jfr med när man 
hyr en bil.) 

31. Hur ser ni på användning av kundens driftpersonal under fas 2 och 3? 

Verifiering 

32. Hur verifierar ni resultatet av era energitjänster? 

a. Använder någon standardiserad metod? Om ja: vilken? 

33. Ser ni några problem med verifieringen? 

a. Om ja, vilka? 

Framgångsfaktorer 

34. Vilka är de främsta framgångsfaktorerna för energitjänster med garanterad 
energibesparing? 
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Övrigt 

35. Är kunderna nöjda med de energitjänsteprojekt som ni har genomfört? 

a. Om ja; Vad framhåller de specifikt? 

b. Om nej: Varför inte? 

36. Vilka är era konkurrenter? 

37. Vilka företag arbetar som facilatorer idag? 

a. Namnge? 

b. Vad anser ni om deras roll? (Viktig? Kan den förbättras?) 

38. Har du några övriga synpunkter som du vill delge oss? 

Frågor till köpare av energitjänster 

Avtalsmodeller/paketering 

1. Har ni erfarenhet av att köpa energitjänster med garanterad 
energibesparing? 

a. Om ja: Vilka typer av energitjänster med garanterad 
energibesparing har ni erfarenhet av? (Uppdelning i faser, 
omfattning…)/Hur ser de avtal för ”avtal om energiprestanda” ut 
som ni har utnyttjat?  

b. Ingår finansiering i de avtal ni tecknat? 

c. Vilken roll hade du i projektet? 

d. Hur ser de avtal om energitjänster med garanterad energibesparing 
ut som ni ingått (i respektive fas)? 

e. Har ni under projektets gång haft möjlighet att avsluta projektet 
(”hoppa av”)? 

f. Kan vi få ta del av något av de avtal ni ingått? 

2. Vilka planer har ni på att i framtiden utnyttja energitjänster med garanterad 
energibesparing? 

3. Finns det behov av en fastställd kontraktsmodell för energitjänster med 
garanterad energibesparing? 

Nuläge  

4. Har marknaden behov av energitjänster med garanterad energibesparing 
idag? 
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5. Överensstämmer marknadens behov med de tjänster som erbjuds idag? 
(För alla kategorier av byggnader? Kommunala & statliga, privata 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, småhus…) 

a. Om nej: Vilka modifieringar erfordras? 

6. Hur många projekt har ni påbörjat under de senaste två åren inom ”avtal 
med garanti för energibesparing/om energiprestanda”? 

7. Hur många projekt har ni avslutat under samma period? 

8. Hur har utfallet (energibesparing) av dessa projekt varit? 

9. Vilken/vilka typer av fastigheter har ni? 

a. Offentlig sektor (typ skola, bostäder osv) 

b. Brf 

c. Fastighetsägare (ej offentliga) 

d. Annat: Nämligen……. 

10. Hur många av projekten har avslutats efter fas 1? 

a. Inkluderas de i svaret på fråga 1? 

11. Hur omfattande har projekten varit? 

a. Kronor 

b. m2 

12. Hur lång tid har avtalen gällt för dessa projekt? 

a. Hade avtalen kunnat vara kortare/längre om ni så hade önskat? 

b. Finns det någon koppling mellan livslängd på åtgärder och 
avtalstid? 

13. Vad säljer era leverantörer av energitjänster förutom ”avtal om 
energiprestanda” som är relevant i sammanhanget? 

a. Styr och regler, byggnadsautomation, drift &serviceavtal, kWh, 
annat? 

Drivkrafter 

14. Vilka drivkrafter har ni för att köpa energitjänster med garanterad 
energibesparing? 

15. Vilka är leverantörernas primära drivkrafter för att sälja energitjänster med 
garanterad energibesparing? 
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Förtroende och legitimitet 

16. Vilket förtroende har ni för leverantörernas energitjänster med garanterad 
energibesparing i dagsläget? 

17. Vad skulle kunna öka ert förtroende?  

18. Hur upplever ni det att ni energitjänsteleverantörer också säljer produkter, 
serviceavtal m.m., energi eller annan tjänst/vara? 

Upplevd vs verklig risk 

19. Vilka risker förknippar ni med energitjänster med garanterad 
energibesparing?  

20. Hur tror ni att leverantörerna bedömer dessa risker? 

21. Är det skillnad mellan verkliga och upplevda risker? 

Ägarskap i avtal 

22. Finns det några juridiska hinder kring vilka åtgärder som kan genomföras?  

23. Hur ser era leverantörer av energitjänster på frågan om att använda er 
driftpersonal under fas 2 och 3? 

Verifiering  

24. Hur verifieras resultatet av energitjänster i era projekt? 

a. Används någon standardiserad metod? Om ja: vilken? 

25. Ser ni några problem med verifieringen? 

a. Om ja, vilka? 

Framgångsfaktorer 

26. Vilka är de främsta framgångsfaktorerna för energitjänster med garanterad 
energibesparing? 

Övrigt 

27. Är ni nöjda med de energitjänsteprojekt som ni har låtit genomföra? 

a. Om ja: Vad är ni särskilt nöjda med? 

b. Om nej: Varför inte? 

28. Vilka leverantörer av energitjänster med garanterad energibesparing känner 
ni till? 

a. Namnge företag 
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29. Vilka företag som arbetar som facilitatorer för energitjänster med 
garanterad energibesparing känner ni till 

a. Namnge?  

30. Vad anser ni om deras roll? (Viktig? Kan den förbättras?) 

31. Har du några övriga synpunkter som du vill delge oss? 
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