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Projektsammanfattning

Energy Performance Contracting (EPC) är en kraftfull affärsmodell för
energieffektivisering som förenklat innebär att investeringar i
energieffektiviseringsåtgärder finansieras med hjälp av garanterade
energibesparingar. För närvarande finns det en brist på transparens på
marknaderna för EPC i Europa. Transparense-projektet kommer att utveckla
uppförandekoder för EPC i syfte att öka transparensen och kvaliteten på
energitjänster. Detta bör också förbättra kunskap och förståelse kring EPC.
Transparense-projektet finansieras av EU genom Intelligent Energy Europe, och har det
huvudsakliga syftet att öka transparensen och trovärdigheten i EPC marknader i hela Europa.
Med sina tjugo partners som täcker både mogna EPC marknader och länder där EPC är helt
nytt, har projektet en stor potential för att utveckla och öka den europeiska EPC-marknaden
och därigenom uppnå betydande energieffektivisering. Strukturen för projektet och medel
för att uppnå projektets mål illustreras i figuren nedan.
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EPC-pilotprojekt

Huvudaktiviteten i Transparense-projektet är utveckling av en gemensam europeisk Code of
Conduct, uppförandekod, för Energy Performance Contracting (EPC) samt nationella
strategier för implementering av denna. Uppförandekoden kan sedan användas både av
EPC-leverantörer och av deras kunder. Reglerna i uppförandekoden kommer att skräddarsys
för att passa de lokala förhållandena i de deltagande länderna och kommer att bidra till att
öka transparensen på EPC-marknaden och säkerställa hög kvalité på de energitjänster som
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erbjuds. Uppförandekoden kommer att testas och utvärderas i pilotprojekt i de deltagande
länderna. De deltagande projektparterna kommer att ha ett nära samarbete för att
säkerställa EPC-projekt med hög kvalité i alla länder. Samarbetet kommer att främja
erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan mogna och nyetablerade EPC-marknader.
Projektet kommer även att presentera en omfattande sammanställning om EPC-marknader i
Europa; en innehållsrik databas kommer att finnas på hemsidan med information om
exempelvis olika modeller och finansieringslösningar för Energy Performance Contracting.
Dessutom kommer projektet att uppmuntra och stödja etablering av branschorganisationer
för EPC-leverantörer i länder där sådana saknas i dagsläget. För att öka implementeringen av
de framtagna uppförandekoderna så kommer utbildningar att tas fram och en aktiv dialog
ske med relevanta aktörer. Målgrupp för projektet är EPC-leverantörer,
branschorganisationer, lagstiftare och potentiella kunder.
Transparense startade i april 2013 och kommer att pågå till december 2015. Projektet
samlar 20 europeiska deltagare från Tjeckien, Storbritannien, Slovenien, Tyskland, Sverige,
Belgien, Österrike, Bulgarien, Italien, Litauen, Holland, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien,
Grekland, Ungern, Lettland, Danmark och Norge. Projektets budget är 2.1 miljoner € och
finansieras av Intelligent Energy Europe och samfinansiering från projektdeltagarna.
För mer information om projektet, besök gärna www.tranparense.eu eller kontakta:
Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet, jenny.gode@ivl.se

Vad är EPC?

Energy Performance Contracting (EPC) definieras som “avtal om
energiprestanda: ett avtalsarrangemang mellan mottagaren och
leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som
verifieras och övervakas under hela avtalsperioden, där investeringarna
(arbete, leveranser eller tjänster) i åtgärden betalas i förhållande till en
avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat
energiprestandakriterium, till exempel finansiella besparingar.”
Energieffektiviseringsdirektivet EU-direktiv 2012/27/EU.
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