


Energief fektiviseringstjänster
Så kan of fentliga sektorn nå garanterade energibesparingar

Projektet PU-Benefs

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EC om effektiv slutanvändning av energi 
och om Energitjänster innefattar bland andra två viktiga punkter:

1. Den offentliga sektorn ska utgöra ett föredömligt 
exempel vad gäller detta direktiv. Det goda föredömet 
och handlingarna ska kommuniceras effektivt till med-
borgarna och/eller företagen. Medlemsstaterna ska 
garantera att energieffektivitetsåtgärder vidtas i offentlig 
sektor, med fokus på de kostnadseffektiva åtgärder, som 
genererar störst energibesparingar och moderniseringar. 
Åtgärderna ska vidtas på den mest passande nivån 
– nationella, regionala eller lokala. De ska underlätta 
och möjliggöra utbyte av goda exempel mellan orga-
nisationer i offentlig sektor, om exempelvis praxis vid 
energieffektiv offentlig upphandling.

2. För att underlätta användningen av ekonomiska 
styrmedel för energibesparingar, skall medlemsstaterna 
vid behov ändra nationella lagar och andra författningar 
som begränsar användningen av ekonomiska styrme-
del och avtal om energibesparingar. Marknaden för 
Energitjänster och andra energieffektivitetsåtgärder ska 
utvecklas. 

Medlemsstaterna ska också göra dessa styrmedel 
och avtal tillgängliga i form av riktlinjer eller modell-
avtal, såväl för befintliga som potentiella köpare av 
Energitjänster och energieffektivitetsåtgärder, både i 
offentlig och privat sektor. 

Projektet PU-Benefs, som stöds av Europeiska kom-
missionen (Kontrakt nr: EIE/04/006/ S07.39512) via 
Intelligent Energy Efficiency Agency (IEEA), skall utveckla 
ramar för att hjälpa offentliga institutioner och speciellt 
lokala myndigheter och fastighetsägare vid efterfrågan 
och nyttjande av Energitjänster och energieffektivi-
tetsåtgärder, för att främja marknaden för Energitjänster 
och energieffektivitetsåtgärder.

Detta mål kan nås genom att erbjuda effektiva verktyg 
som tillgodoser behoven hos offentliga institutioner och 
underlättar arbetet för energitjänsteföretagen. En ökad 
användning av Energitjänster inom offentlig sektor vän-
tas bli projektets viktigaste resultat.
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1 / Varför ska vi använda Energitjänster?

Stigande energipriser och miljöaspekter blir allt viktigare 
för oss alla, inte minst för offentliga institutioner och 
i synnerhet för lokala myndigheter. Om vi handlar på 
rätt sätt finns en stor besparingspotential som är lätt 
att utnyttja, speciellt när det gäller energianvändning i 
byggnader.

Offentliga institutioner kan utnyttja besparingspotentia-
len på flera olika sätt. Avgörande är att det finns en klart 
uttalad vilja att genomföra en strategisk energieffektivi-
sering, och det inbegriper såväl en politisk viljeinriktning 
som tekniska och personella resurser för att genomföra 
planen.

Det krävs också en beslutsamhet hos de ansvariga för 
energifrågorna, så att konkreta beslut fattas om vilka 
åtgärder som ska genomföras samt var och hur det är 
lämpligast att genomföra dem.

Möjlighet att anslå ekonomiska medel är en annan 
viktig faktor. Men det är inte alltid så enkelt. Det finns 
fortfarande många lokala myndigheter som inte känner 
till hur man genomför ett storskaligt och mer strukturerat 
energieffektiviseringsarbete, och när man är redo att 
agera kan olika problem dyka upp. 

Det kan också vara så att storleken på de investeringar 
som behöver göras överskrider tillgången på medel. 
Komplexitetsnivån i vissa projekt gör också att man bör 
anlita professionella partners för att ta del av deras 
kunnande.

Här kan vi använda Energitjänster! Vi kan genom dessa 
ta ytterligare ett steg, och försöka hitta och erbjuda 
åtgärder för energieffektivisering, utöver de vanliga tjäns-
terna som erbjuds inom energisektorn. 

ENERGIEFFEKTIVISERING I OFFENTLIGA BYGGNADER
Uppskattningsvis är den totala energikonsumtionen inom EU cirka 20 % högre än vad som är ekonomiskt försvar-
bart. Nationella fallstudier visar att man i typiska projekt har en kostnadseffektiv besparingspotential vad gäller 
energianvändningen på 15-35 %.

Det är viktigt att komma ihåg de många olika roller som lokala myndigheter kan ha på energiområdet:
- konsument
- producent
- distributör, reglermyndighet, planerare samt köpare och säljare av energi
- lokalt ansvariga för att utforma riktlinjer för energipolitiken 
- aktör för att öka medvetenheten i frågor kring energianvändning
- aktör som kan ge incitament för att förbättra energiprestandan

PROJEKTGRUPPEN MÖTER FÖRETAGARE 
I ÖSTERRIKISKA BURGENLAND.
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2 / Vad är Energitjänster?

2.1  VARFÖR ENERGITJÄNSTER?

Det vanliga är att lokala myndigheter arbetar med stra-
tegiska energifrågor och praktiskt fastighetsunderhåll 
inom helt olika organisationer. Underhåll och driftarbete 
sköts av drift- och förvaltningsorganisationer, medan de 
mer strategiska frågorna i huvudsak behandlas i den 
politiska sfären. 

Energitjänster erbjuder en unik möjlighet att arbeta med 
strategisk och praktisk energieffektivisering samtidigt. 
Via energitjänster och samverkan med energitjänsteföre-
tag för genomförande av i huvudsak besparingsfinan-
sierade projekt, kan myndigheter och offentliga aktörer 
frigöra nya resurser och investeringsmedel.

2.2 VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ENERGITJÄNSTER?

Det finns många fördelar med att använda 
Energitjänster. Ni kan:
- dra nytta av det kunnande som finns hos energitjäns-
teföretagen
- få de finansiella verktygen för att genomföra viktiga 
investeringar

- få garantier för att resultaten kommer att uppnås 
och inte minst slippa ta risken om problem uppstår
- kunskapsutveckla den egna organisationen och få 
fokus på energifrågorna

Javisst, det finns flera exempel från svenska och 
Europeiska offentliga aktörer som har genomfört 

Energitjänster. Ni kan läsa om några av dessa exempel i 
den här broschyren.

2.3 VILKA VERKTYG FINNS TILLGÄNGLIGA?

2.4 FINNS GODA EXEMPEL?
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Det finns många verktyg för att införa Energitjänster. 
Några av de vanligaste är:

Energitjänsteavtal (EPC, Energy Performance Contracting)
Ett avtal mellan en fastighetsägare och ett energitjäns-
teföretag om att genomföra åtgärder för förbättrad ener-
gieffektivitet. Investeringarna betalas av genom sänkta 
energi- och driftskostnader, vilka vanligtvis garanteras av 
energitjänsteföretaget.

Vinstdelnings- och incitamentsstrukturer inom projekt och/
eller fastighetsdrift
Med dessa verktyg kan entreprenören (energitjäns-
teföretaget eller andra) dra ekonomiska fördelar av 
kostnadssänkningar eller effektivitetshöjande åtgärder 
som utförs inom ramen för avtalet med kunden. De 
viktigaste tillämpningarna är projektutveckling och/eller 
incitamentsbaserad fastighetsdrift samt energiledning.
- När det gäller projektutveckling kan avtalet handla 
om att leverera värmeförsörjning eller luftbehandlings-
utrustning med viss prestanda, och leverantören 
kan då dra fördel av att utveckla egna, alternativa 
konstruktioner och koncept som uppfyller kundens krav 
på prestanda, men till en lägre kostnad.
- När det gäller fastighetsdrift och energiledning är 
det vanligaste upplägget ett avtal där entreprenören 

(energitjänsteföretaget eller annan) tar ansvaret för hela 
driften och underhållet i kundens lokaler, och kan då 
inom ramen för detta avtal dra ekonomiska fördelar om 
arbetet med att sänka kostnaderna för energi och drift, 
etc. är framgångsrikt. Även effektiviserings- och moder-
niseringsprojekt utan så kallat driftövertagande har visat 
sig kunna ge stora vinster.

Tredjepartsfinansiering, TPF
Tredjepartsfinansiering är ett möjligt verktyg för så 
kallade EPC-projekt, men absolut inte något villkor. 
Principen är att en tredje part, utöver energitjänste-
leverantören och den som ska få energieffektivise-
ringsåtgärder utförda (kunden), bidrar med kapital 
till åtgärden och debiterar kunden med en avgift som 
motsvarar en del av de uppnådda energibesparingarna. 
Denna tredje part kan, men behöver inte, vara energi-
tjänsteföretaget, utan är oftast en bank. 
 
Leasing/hyra
Leasingkontrakt kan användas som en typ av tredjeparts-
finansiering som erbjuds förmånstagaren/kunden. Som 
fallet är med tredjepartsfinansiering, bör leasingavgiften 
till viss del utgöras av ett prestationsbaserat avtal mellan 
kunden, energitjänsteföretaget och i förekommande fall 
organisationen som står för tredjepartsfinansieringen.



3 / Beslutsprocess inför Energitjänster

3.1  BESLUTSPROCESSEN

Jag vill energieffektivisera

Vi har all kunskap internt

Jag känner till behoven

Det finns färdiga och 
kostnadseffektiva åtgärder 

att genomföra

Verkligen?

Jag söker en medhjälpare

Jag gör förstudier

Jag söker samverkan 
med specialister på 
energieffektivisering

Jag har all tid och de resurser 
som fodras och behöver ej 

besparingsgarantier

Jag kan genomföra ett energi-
tjänsteprojekt med 
besparingsgarantier

(läs mer om hur på sidan 14)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja
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Jag genomför ett projekt i 
egen regi utan 

besparingsgarantier
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Ett energitjänsteavtal föregås av sedvanliga juridiska pro-
cedurer kring anbudsförfarande och förhandlingsprocess 
och det är centralt att lagen om offentlig upphandling 
efterlevs.

Inom ramen för detta projekt har ett antal råd och riktlin-
jer inför avtalsskrivande utvecklats som finns tillgängliga 
på CD-ROM.

3.2 AVTALET

3.3 OLIKA FINANSIELLA LÖSNINGAR

Grunden för de flesta typer av energitjänsteavtal är 
att kundens ersättning till energitjänsteföretaget på 
något sätt är kopplat till besparingarnas storlek och 
energitjänsteföretagets besparingsgarantier. De faktiska 
betalningsflödena kan dock skilja sig åt beroende på 
vem som finansierar projekten, och hur kunden vill 
strukturera affären.

I de fall kunden själv, oftast via sin bank, finansierar 
projektet ersätter de som regel energitjänsteföretaget 
enligt en betalningsplan som följer projektgenomföran-
det. Under projektets garantitid har sedan kunden rätt 
att kräva ekonomisk kompensation av energitjäns-

teföretaget om projektet ej uppnår de garanterade 
besparingarna. Detta upplägg är det i särklass vanli-
gaste inom svensk offentlig sektor.

Eftersom tjänsterna är momsbelagda inkluderas moms 
i faktureringen. Men då bestämda bokförings- och 
redovisningsregler saknas och tolkningen av doku-
mentationen om tredjepartsfinansiering (Public Private 
Partnership) från Eurostat inte är färdig, är det i grunden 
den offentliga kundens sak att välja om betalningarna 
till energitjänsteföretaget ska behandlas som driftskost-
nader (utanför balansräkningen) eller som en investering 
(i balansräkningen).

Energiräkning Energiräkning Energiräkning

1. Ersättning till Energitjänsteföretaget

2. Finansiering och återbetalning 
av investering

Kostnader för den offentliga institutionen

År

 Principer för Energitjänster

6

Efter projektetUnder-Före-



I de fall där en tredje part finansierar projektet, betalar 
denna part initialt ut investeringsbeloppet till ener-
gitjänsteföretaget för att de skall kunna genomföra 
projektet, men har sedan ingen mer koppling till ener-
gitjänsteföretaget. Energitjänsteföretaget ansvarar för 
besparingsgarantierna gentemot kunden som i sin tur 
ansvarar för betalningarna gentemot denna tredjeparts- 
finansiär. Den här typen av upplägg benämns i vissa 
fall även som leasing eller hyra av installationer, och är 
mindre vanlig inom offentlig sektor.

Ett projekt med tredjepartsfinansiering innehåller såle-
des tre parter och två slags avtal. Den första avtalstypen 
är mellan kunden och leverantören och reglerar villkoren 
för projektets praktiska genomförande och leverantörens 
besparingsgarantier. Den andra typen är ett avtal mellan 
kunden och finansiären, åtskilt från genomförandeav-
talet, och består av den avtalade betalningsplanen för 
projektet.

Vilka bokförings- och redovisningsregler som används är 
avhängigt av hur kunden väljer att klassificera projektet, 
som driftskostnader eller som investering, och i Sverige 
finns exempel på bägge fallen. Varje organisation kan 
själva besluta i den här typen av frågor, men rekommen-
deras samråda med sin revisor.

En tredje finansiell lösning finns i de s.k. incitamen-
tavtalen vilka främst återfinns inom större drift- och 
fastighetsförvaltningsavtal. Där påtar sig en entreprenör 
(energitjänsteföretag eller annan) ansvaret för drift och 
underhåll av den tekniska infrastrukturen i kundens fasti-
gheter. Inom ramen för det avtalet kan entreprenören på 
incitamentsbasis kompenseras om de lyckas reducera 
energi- och driftkostnaderna med bibehållen kvalitet. 
Avtalen är normala tjänsteavtal med momsen inklu-
derad, och betraktas i regel som driftskostnader som 
därför inte påverkar balansräkningen, såvida de inte 
innebär ett större inslag av finansiering.
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UNDVIK FÖRENKLADE PAY-OFF KALKYLER

Oavsett val av finansiering är det av vikt att projekten inte slentrianmässigt bedöms 
utifrån en förenklad Pay-off kalkyl, utan att de betraktas utifrån sin resultatpåverkan. 
Genom att betrakta energitjänsteprojekten som fastighetsinvesteringar med kapitalkos-
tnader och avskrivningar som kostnader, och reducerad energi- och driftkostnad som 
intäkter, visar sig projekten ofta vara lönsamma betydligt tidigare än vid förenklade 
Pay-off kalkyler.   
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Svenska sjukhus och vårdbyggnader - Region Skåne

> BESKRIVNING

> KUNDKONTAKT

> FÖRETAGSKONTAKT
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4 / Fallstudier 

Ett storskaligt energitjänsteprojekt innefattande energieffektivisering och modernisering på tre sjukhusområden i 
Skåne genomfördes 2004-2005. Projektet totala omslutning var ca 110 milijoner kronor och omfattade delar av 
Lunds, Kristianstads och Helsingborgs sjukhusområden. Den berörda ytan var ca 450.000 m2 av Regionfastigheters 
totalt ca 1.500.000 m2, och omfattade förutom en storskalig energieffektivisering och modernisering, även en större 
satsning på kompetensutveckling av drift- och förvaltningsorganisationen.

Projektet upphandlades som en förhandlad upphandling under LOU med föregående prekvalificering. Tre företag var 
med i den slutliga utvärderingen där de dels konkurrerade med pris- och besparingsnivåer, men även med samver-
kansmodeller och riskdelning gentemot Regionfastigheter. 

Projektet avsågs initialt finansieras via Tredjepartsfinansiering, men en kombination av bokföringsmässig osäkerhet 
och att Energitjänsteföretaget kunde lämna bindande besparingsgarantier på ca 12 millioner kronor per år, gjorde att 
Regionfastigheter till slut lånade upp pengarna och finansierade projektet själva. Projektet är nu i full gång och de 
garanterade besparingarna uppnås och i flera fall överskrids, vilket beror på en kombination av energitjänsteföreta-
gets mycket goda arbete samt att den befintliga driftorganisationen fått ett kompetenslyft och bättre verktyg i form av 
fastighetstekniska system och styrutrustning.

Namn: Peter Jansson
Titel: Energistrateg
Organisation: Regionfastigheter Skåne
Tel: +46 46 15 34 49
Epost: peter.j.jansson@skane.se

Namn: Roger Larsson
Titel: Affärsområdeschef
Organisation: TAC Energy Solutions
Tel: +46 8 775 27 00
Epost: roger.b.larsson@tac.com

 PROJEKT
Besparingsfinansierad 
fastighetsutveckling

 ENERGIBESPARING
28 % värme

 KONTRAKTSTYP 
Energy Performance 
Contracting

 INVESTERINGS-
STORLEK 

110 msek

 AVTALSTID
10 år
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> BESKRIVNING

> KUNDKONTAKT

> FÖRETAGSKONTAKT

Ett storskaligt energitjänsteprojekt innefattande energieffektivisering och modernisering av i praktiken samtliga kom-
munens 130 byggnader genomfördes 2002. Projektets totala omslutning var ca 54 milijoner kronor och omfattade i 
huvudsak skolor, kontor samt barnstugor och olika typer av verksamhetsfastigheter med en sammanlagd area av ca 
250.000 m2. Projektets huvudsakliga investeringar utgjordes av en kombination av uppgradering av VVS-systemen 
och implementeringen av ett överordnat styr- och underhållssystem för kommunens byggnader. 

Möjligheten att skapa ett besparingsfinansierat projekt var grundförutsättningen för kommunledningens beslut att 
genomföra upphandlingen, men projektet initierades lika mycket för att skapa en effektiv drift och förvaltning som för 
att effektivisera energianvändningen. Därav har betydande delar av projektet fokuserats på utbildning av driftpersonal 
och framtagandet av effektiva arbetsmodeller och rutiner.

Projektet upphandlades under LOU med en form av föregående prekvalificering. Nyköping var tidigt ute på markna-
den och fick ägna mycket tid åt kommunikation med olika entreprenörer. Till den slutliga utvärderingen återstod tre 
företag som dels konkurrerade med pris- och besparingsnivåer, men även med samverkansmodeller och riskdelning 
gentemot Nyköpings kommun. Även teknikfrågor och Nyköpings krav på de aktuella styrsystemen var viktiga delar i 
utvärderingen. 

Projektet finansierades via en initial Tredjepartsfinansiering, men har successivt växt i omfattning via en kombination 
av intern och extern leverantörsfinansiering. Projektet är nu i full gång och de garanterade besparingarna på 17% 
är idag uppe i ca 23%, vilket beror på en kombination av energitjänsteföretagets intensiva arbete samt att det nya 
styr- och underhållssystemet hjälpt driftpersonalen att effektivisera energianvändning och drift av perifert belägna 
byggnader betydligt mer än beräknat.

Namn: Bo Flinkberg
Titel: Fastighetsteknisk chef
Organisation: Nyköpings Kommun
Tel: +46 155 24 80 00
Epost: bo.flinkberg@nykoping.se

Namn: Roger Larsson
Titel: Affärsområdeschef
Organisation: TAC Energy Solutions
Tel: +46 8 775 27 00
Epost: roger.b.larsson@tac.com

Svenska kommuner - Nyköping

 PROJEKT
Besparingsfinansierad 
organisationsutveckling och 
teknisk uppdatering

 ENERGIBESPARING
23 %

 KONTRAKTSTYP 
Energy Performance 
Contracting

 INVESTERINGS-
STORLEK 

54 msek

 AVTALSTID
8 år
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> BESKRIVNING

> KUNDKONTAKT

> FÖRETAGSKONTAKT

Ett energitjänsteprojekt innefattande optimering och energieffektivisering av ett tidigare logementområde som nyligen 
byggts om för högskolan i Kristianstad genomfördes under början av 2000-talet. Projektets omslutning var ca 1,3 
millioner kronor och omfattade i huvudsak utbildningslokaler med en area av ca 30.000 m2. Projektets upptakt gör 
det extra intressant, då det visade sig att även direkt efter en ombyggnad med färdigprojekterade konsulthandlingar 
kunde Akademinska hus sänka energianvändningen med drygt 20 % samtidigt som inneklimatet förbättrades och 
antalet felanmälningar minskade markant.  

Projektets huvudsakliga fokus var att låta en energitjänsteentreprenör ta ett helhetsgrepp kring byggnaden och dess 
tekniska försörjningssystem, och att låta den entreprenören genomföra en besparingsfinansierad totalentreprenad. 

Projektet upphandlades under LOU med en form av selektiv funktionsupphandling där de inkomna anbuden visade på 
stor skillnad mellan entreprenörernas angreppssätt. Valet föll på den entreprenör som fokuserade mest på funktion 
och minst på produkter. Att denna entreprenör även var beredd att lämna bindande besparingsgarantier som finansie-
ring av projektgenomförandet gjorde beslutet enkelt för Akademiska Hus. 

Entreprenören erbjöd även finansiering, men Akademiska Hus finansierade projektet själva. Projektets optimerings-
karaktär med relativt stora besparingar i relation till investeringens storlek gjorde att projektet var självfinansierande 
på bara 3 år. Projektet löper idag i en uppföljningsfas där även projektets miljövinster är framträdande och redovisas 
i bl.a. årsredovisningar mm.

Namn: Roland Larsson
Titel: Förvaltare och Teknisk chef
Organisation: Akademiska Hus 
Tel: +46 46 31 13 04
Epost: roland.larsson@akademiskahus.se

Namn: Frank Johansson
Titel: Affärsområdeschef
Organisation: Siemens Performance Contracting
Tel: +46 8-578 421 00
Epost: frank.johansson@siemens.com

Universitet och Högskolor - Akademiska Hus

 PROJEKT
Besparingsfinansierad 
fastighetsteknisk optime-
ring

 ENERGIBESPARING
20 %

 KONTRAKTSTYP 
Energy Performance 
Contracting (optimeringsfo-
kus)

 INVESTERINGS-
STORLEK 

1,3 msek

 AVTALSTID
3 år
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> BESKRIVNING

> KUNDKONTAKT

> FÖRETAGSKONTAKT

Ett energitjänsteprojekt i form av ett s.k. SPARTRIM kontrakt, en tidigare finsk benämning på performance contracting 
liknande upplägg, har fram tom 2006 genomförts av Åbo Stad. Syftet har varit att finansiera effektivisering och moder-
nisering av Impivaara simhall från 1970-talet. Simhallens byggnadsvolym är ca 51.000 m3  och direktinvesteringarna 
var ca 2,1 miljoner kronor samt ett ökat underhålls- och optimeringsarbete. 

Projektets initierades av ökade krav på vattentemperaturer, rening och luftkvalitet. Men det var emellertid inte förrän 
Åbo stad uppvaktats av olika s.k. energitjänsteaktörer som de själva beslöt att pröva denna form av samverkansmo-
dell. Energibesparingen var ca 20 procent trots ökade klimatkrav, och besparingen uppnåddes huvudsakligen via 
modernisering av fläkt- och pumpsystemen tillsammans med en ombyggnad av värmeåtervinningen. Utöver detta 
installerades ett nytt fastighetsautomationssystem för att effektivisera drift- och underhållsarbetet.  

Projektet upphandlades med ett förhandlat förfarande som dock utvecklats betydligt sedan projektstarten 1999. Den 
centrala delen i förhandlingen gällde hur utgångsförbrukningar skulle beräknas samt hur avtalet skulle struktureras för 
att göra entreprenören fullt ansvarig för besparingarnas realiserande.

Den valda strukturen kombinerade en leverantörsfinansiering av projektet via ett 5-årigt performance contracting pro-
jekt, med ett 5 + 3 årigt drift- och underhållsavtal. Inom ramen för denna struktur fick entreprenören fullt ut ta ansvar 
för funktionalitet och besparingar, vilket fungerat mycket väl. Projektet har blivit en framgång och lagt grunden för ett 
flertal nya energitjänsteprojekt inom Åbo stad. Dessa nya projekt är dock mer strukturellt upphandlade och har även 
ett tydligare miljöfokus. 

Namn: Juhani Korte
Titel: Planeringsansvarig
Organisation: Turku Talotoim 
Tel: +35 8 226 23 390

Namn:Timo Jurveli
Titel: Affärsansvarig
Organisation: YIT Klimatteknik
Tel: +35 8 503 90 11 68

Simhallar – Åbo Stad

 PROJEKT
Besparingsfinansierad 
modernisering av simhall

 ENERGIBESPARING
20 %

 KONTRAKTSTYP 
Energy Performance 
Contracting (Spartrim)

 INVESTERINGS-
STORLEK 

2,1 msek

 AVTALSTID
5+3 år
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> BESKRIVNING

> KUNDKONTAKT

> FÖRETAGSKONTAKT

Ett tredjepartsfinansierat performance contracting-upplägg har sedan 2003 genomförts i staden Gunskirchen i 
Österrike. Syftet har varit att genomföra en större modernisering och effektivisering av stadens gatubelysning. 
Gunskirchen är en mindre stad med ca 5.500 invånare och direktinvesteringarna i gatubelysningen var ca 1,5 miljoner 
kronor. Projektets initierades av en kostsam och successivt ökande mängd lampbyten och driftavbrott, där även frågan 
om energieffektivisering var viktig. Stadens val av tredjepartsfinansiering och performance contracting grundades på 
önskan om ett brett samarbete inom såväl teknik och finansiering som inom drift och service.  

Den sammantagna energibesparingen var drygt 10%  trots att belysningen i många fall förbättrades, men ännu större 
besparingar gjordes inom driften och skötseln av belysningssystemen. Detta eftersom både lampor, styrsystem och 
i vissa fall hela stolpar byttes ut till nya, med minskat underhållsbehov som följd. Även belysningsstrategierna över 
dygnet och på olika platser förändrades, vilket uppskattats av stadens invånare.  

Projektet upphandlades 2003 med ett förenklat förhandlingsförfarande där även närheten till Energitjänstebolaget och 
frågorna om lokala jobb var viktiga faktorer. Initialt fick både staden och energitjänsteföretaget lägga en hel del tid på 
att hitta rätt samverkansmodeller och kommunikationsvägar. Orsaken till de initiala problemen bedömdes vara den 
relativt snabba kontraktsskrivningen, som mer fokuserade på ekonomi, teknik och garantier, än på hur det praktiska 
samarbetet skulle ske.

Samverkansmodellen kombinerar leverantörsfinansiering med besparingsgarantier och ett utökat driftansvar från 
energitjänsteföretaget. Avtalet på totalt 10 år har förutom förbättrad gatubelysning även inneburit ett stopp för de 
successiva driftkostnadsökningarna, och därigenom skapat en eftersträvansvärd kostnadsstabilitet. Projektet löper i 
nuläget väl och staden utvärderar även andra möjligheter till liknande affärsupplägg inom deras fastigheter och andra 
verksamheter. 

Namn: Franz Mallinger
Titel: Projektansvarig
Organisation: Gemeindeamt Gunskirchen 
Tel: +43 7246 6255-800
Epost: franz.mallinger@gunskirchen.gv.at

Namn: Helmut Krenmair
Titel: Affärsansvarig
Organisation: EWWAG Wels AG
Tel: +43 7242 493-0
Epost: helmut.krenmair@eww.at

Kommunal gatubelysning – Gunskirchen Stad

 PROJEKT
Tredjepartsfinansierad  
modernisering av gatu-
belysning

 ENERGIBESPARING
10 % + driftbesp.

 KONTRAKTSTYP 
TPF och Energy 
Performance Contracting 
(optimeringsfokus)

 INVESTERINGS-
STORLEK 

1,5 msek

 AVTALSTID
10 år
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> BESKRIVNING

> KUNDKONTAKT

> FÖRETAGSKONTAKT

Ett tredjepartsfinansieringskontrakt (TPF), avseende energitjänster och renovering av tekniska anläggningar för att 
främja energisparande, omfattande tre sjukhus i städerna Verbania, Ossola och Cusio genomfördes 1999 av ASL nr 
14 med stöd av regionen Piemonte. De tre sjukhusen har tillsammans 450 tillgängliga sängplatser och en totalvolym 
på 440 365 m3.

Energitjänsten utlystes i enlighet med Akt nr 157/95 (begränsad utlysning, det ekonomiskt mest fördelaktiga anbu-
det vinner). Tre energitjänsteföretag (ESCOs) deltog med anbud. Tekniska specifikationer fastställdes av regionen 
Piemonte. Energitjänsteföretaget DALKIA ESCO vann utlysningen hösten 2001, med sitt förslag som innebär minskade 
driftskostnader på 9 % (med 1999 som jämförelseår). Man hade förmodligen kunnat göra än mer betydande bespa-
ringar, men eftersom bränslepriserna ökade med anmärkningsvärda 20 % mellan 1999 och 2001, kunde man inte 
garantera någon större minskning än 9 % av driftskostnaderna i anbudet. En klausul om årlig uppdatering av priserna 
i händelse av framtida variationer av bränslepriserna har tagits med.

Totalt har 20 miljoner kronor investerats i åtgärder för energieffektivisering. 10 miljoner kronor användes för att bygga 
två kraftvärmeverk för metan och 10 miljoner finansierade uppkopplingen av nya mätare samt anslutning av befintliga 
anläggningar för energiproduktion och distribution till ett överordnat styr- och övervakningssystem.

Namn: Filippo Baretti, Dario Bottiroli
Titel: DirezioneTutela e risanamento ambientale
Organisation: Regione Piemonte, ASL n. 14 Piemonte
Tel +39 011 4323476
Epost: filippo.baretti@regione.piemonte.it, ufficiotecnico@asl14piemonte.it

Namn: Ing. Piermaria Beretta 
Organisation: Società Siram spa Gruppo Dalkia di Milano 
Tel: +43 2-41298224 
Fax: +43 2-41298229 
Epost: sarossi@siram.it

Italienska sjukhus - Milan

 PROJEKT
Tredjepartsfinansierad 
modernisering och effekti-
visering

 ENERGIBESPARING
10 %

 KONTRAKTSTYP 
Driftavtal kombinerat med 
tredjepartsfinansierad 
modernisering

 INVESTERINGS-
STORLEK 

20 msek

 AVTALSTID
10 år
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Förberedelser Förstudie  Upphandling Genomförande Uppföljning Projektutveckling

1 2 3 4 5 6
Beslutspunkter

Ovanstående sex utvecklingssteg sammanfattar de 
moment och aktiviteter som t.ex. en fastighetsägare bör 
genomföra för att kunna etablera ett säkert och lönsamt 
energitjänsteprojekt. Strukturen bygger på en samman-
ställning av de vanligaste frågeställningarna som olika 
kunder konfronteras med från idé till färdigt och väl 
fungerande energitjänsteprojekt. 

De markerade beslutspunkterna visar när i affärsproces-
sen som en kund behöver fatta beslut om, och i sådana 

fall, hur de vill gå vidare. Genom att följa en stegvis 
process så säkerställs en stabil kunskapsuppbyggnad 
samtidigt som framtida osäkerheter undviks.

Nedan redovisas de vanligaste frågorna som en blivande 
energitjänstekund ställer sig. Varje fråga kopplas sedan 
till det processteg där den hanteras. En utförligare pre-
sentation och beskrivning av de olika stegen finns på 
den CD-ROM som kompletterar detta material.

5 / Sex steg till en säker affär

Vanliga frågor Processteg
Är vi förberedda?   Steg 1

Finns det någon besparingspotential? Steg 2

Hur går vi vidare om det finns potential? Steg 2

Hur får vi in bäst anbud?  Steg 3

Hur beskriver vi vad vi vill uppnå? Steg 3

Vem skall vi arbeta med?  Steg 3

Hur utformas projekten?  Steg 4

Hur genomförs projekten?  Steg 5

Hur säkras besparingsgarantierna? Steg 6 

Mer information kan fås via:
www.energimyndigheten.se (sök efter energitjänster)
www.energitjanster.se
www. energkontor-so.com (länk till en svensk PU-Benefs sida)

Nationell kontaktperson för PU-Benefs är: 
Manuel Swärd, Energikontor Sydost 0470-72 33 26. 

EN SÄKER AFFÄRSPROCESS GÅR I STEG
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Energitjänstedirektivet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/
EC om effektiv slutanvändning av energi och om 
Energitjänster, det s.k. Energitjänstedirektivet, har 
som syfte att främja en effektivare slutanvändning av 
energi. Medlemsstaterna ska anta och sträva efter att 
uppnå ett nationellt vägledande mål för energibespa-
ringar på 9 % under det nionde året som detta direktiv 
tillämpas. 

Genom en ökad energitjänsteanvändning samt undan-
röjande av juridiska eller finansiella hinder för energi-
tjänster och andra typer av energieffektivitetsåtgärder, 
skall medlemsstaterna kunna genomföra kostnadseffek-
tiva, väl avpassade och rimliga åtgärder som kan bidra 
till att nå detta mål.

Även ur i ett Svenskt perspektiv är ökad energieffektivise-
ring i fokus. Flera olika initiativ bedrivs på den svenska 
marknaden varav några kortfattat beskrivs nedan:

Nationellt program för energieffektivisering och ener-
gismart byggande:
Målet är att minska energianvändningen inom bebyggel-
sen per areaenhet med:
- 20 % till 2020 relativt 1995
- 50 % 2050 relativt 1995
Målen är antagna av Sveriges Riksdag. För att nå målen 
skall bl.a. staten och den offentliga sektorn agera som 
föredöme och ställa ökade energi- och effektiviserings-
krav i sina upphandlingar.

Förnyade byggregler
De nya byggreglerna innehåller förutom nya krav på 
övergripande energianvändning i kWh/m2 och år för 
olika klimatzoner, även ett krav på att den faktiska 
energianvändningen skall följas upp 2 år efter att 
anläggningen tagits i bruk. Utöver detta planeras i linje 
med direktivet om energideklarationer även en upp-
stramning av byggreglerna vid ombyggnader.

Ökad forskning
Ett större 3-årigt initiativ benämnt CERBOF, Centrum 
för Resurseffektivt Byggande och Förvaltande, har ini-
tierats i samverkan mellan Energimyndigheten och 
Byggbranschens parter gemensamt i syfte att ini-
tiera och driva svensk forskning och utveckling inom 
områdena energi- samt resurseffektivt byggande och 
förvaltning. Som beställare av forskning skall CERBOF i 
nära samverkan med myndigheter, näringsliv, högskolor 
och institut tillse att den forskning som bedrivs har hög 
relevans, samtidigt som kommersialiseringsaspekter, 
informationsspridning och strävan att möta marknadens 
behov skall vara framträdande.

Ökade andel marknadsnära aktiviteter
I syfte att öka aktiviteten inom såväl energitjäns-
teområden som inom utvecklingen av mer energieffek-
tiva produkter och system har Energimyndigheten till-
sammans med sina beställargrupper inom offentlig och 
privat sektor, bl. a. arbetat med teknikupphandlingar och 
olika typer av program för lågenergi- och passivhus.

Specifikt för energitjänsteområdet har Sverige via 
Energimyndigheten samt ett antal Regionala Energikontor 
och kommersiella företag aktivt arbetat för att öka kuns-
kapen om energitjänster hos offentliga fastighetsägare 
och förvaltare. Projektet PU-Benefs är ett av flera projekt 
inom detta område som förväntas öka i betydelse i takt 
med att Energitjänstedirektivet skall införas i Sverige. 
Även arbetet med energideklarationerna förväntas anta-
let energitjänsteprojekt inom den offentliga fastighets-
sektorn.

6 / Energieffektivisering – i Europa och nationellt



Energikontor Sydost AB
PG Vejdes väg 15
351 96 VÄXJÖ
info@energikontor-so.com
www.energikontor-so.com

Genom att öppna energimarknaden och använda olika typer av energitjänster får offentliga beslutsfattare en ny möjlighet att inkludera strategisk och prak-
tisk energieffektivisering i styrningen av sin verksamhet. Men problem kan uppstå, som exempelvis kunskapsbrist om faktiska möjligheter inom offentlig 
upphandling och projektfinansiering. Även bristen på praktisk erfarenhet om hur energitjänsteprojekt genomförs kan upplevas som hinder. Därutöver finns 
givetvis farhågor att organisationen skall förlora kunskap om sin energienergianvändning mm. Detta projekt syftar därför till att informera om möjligheterna 
och undanröja den osäkerhet många offentliga aktörer fortfarande känner.

Den här broschyren presenterar bra praktiska exempel och beskriver även översiktligt de verktyg som offentliga myndigheter kan nyttja. Till denna broschyr 
finns även en CD-rom med information samt råd och riktlinjer om hur energitjänsteprojekt kan genomföras.
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Stöds av:

Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna för. Det representerar inte åsikten hos de europeiska 
länderna. Europa kommissionen är inte ansvarig för hur informationen i broschyren används.




