
Kommunestyret 30. april 2020 

Status for EPC – svar på spørsmål fra Bygdalista.  

Kort om kontrakten:  
 
I 2014 inngikk Gausdal kommune en EPC kontrakt med en energientreprenør. Kontrakten går 
ut på å planlegge og gjennomføre energieffektive tiltak i kommunens bygninger og andre 
anlegg. Energibesparelsen de anbefalte og de gjennomførte tiltakene skal føre til, er 
avtalefestet og knyttet til en sparegaranti. Sparegarantien innebærer at 
energientreprenøren tar risikoen og dermed også kostnaden, dersom besparelsene ikke kan 
innfris. Energientreprenøren skal følge opp og måle energibesparelsen gjennom 
kontraktsperioden, og er forpliktet til å levere kvartalsvise og årlige rapporter som viser 
effekten av tiltakene. For at avtalen skal fungere må kommunen følge rutiner for tilsyn, 
vedlikehold og service og varsle energientreprenøren dersom det gjøres endringer i 
grunnlaget energibesparelsen er tuftet på. Tilsvarende må energientreprenøren varsle 
dersom han oppdager at kommunen ikke i tilstrekkelig grad følger opp sine forpliktelser. 

Status: 

Energientreprenøren har ikke levert godkjente årsrapporter for siste halvår 2017, 2018 eller 
2019. 

Energientreprenøren mener det er forhold på kommunens side som gjør at de ikke er i stand 
til å rapportere, blant annet viser de til at kommunens EOS system (energi oppfølgings 
system) ikke fungerer som forutsatt. Dette er kommunen uenig i.  

Når rapportene ikke er tilfredsstillende, fremgår heller ikke avvik fra sparegarantien på en 
slik måte at kommunen kan fremme et krav under sparegarantien. Kommunen har derfor 
varslet om at de vil estimere grunnlaget for kravet selv.  

Det har vært en del korrespondanse mellom partene. Gausdal kommune har imidlertid ikke 
– til tross for flere purringer –fått svar på sitt siste brev av 20.12.2020. Energientreprenøren 
har heller ikke respondert på krav om utsatt foreldelse. (jf. Nedenfor).  

Gausdal kommune har, gjennom felles rådgiver, blitt kjent med at både Lillehammer 
kommune og Flesberg kommune opplever tilsvarende utfordringer med den samme 
energientreprenøren som Gausdal kommune gjør. Det er derfor opprettet en dialog mellom 
Gausdal kommunes advokat og kommuneadvokaten for henholdsvis Lillehammer og 
Flesberg kommuner. Dialogen viser at kommunene trolig vil være tjent med en felles front 
mot energientreprenøren og kommunene har begynt å koordinere sin argumentasjon 
overfor energientreprenøren. Ingen av kommunene har mottatt godkjente årsrapporter, og 
har estimert - eller er i ferd med å estimere - størrelsen på erstatningskrav.  

Energientreprenørens opptreden kan tolkes slik at de verken har evne eller vilje til å levere i 
henhold til energisparekontrakten og at energientreprenøren ønsker å komme seg ut av 
kontraktene. Slik saken nå er opplyst vil det representere en åpenbar økonomisk fordel for 
energientreprenøren som kommunene vanskelig kan akseptere. En eventuell avvikling av 
avtaleforholdet må derfor forutsette at kommunene kompenseres økonomisk for 
manglende oppfyllelse av sparegarantiene. Kommunene vurderer derfor om det kan være 
grunnlag for en felles prosess og eventuelt et felles søksmål mot energientreprenøren. Det 
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er avtalt et møte mellom advokatene og representanter for kommunene mandag 4. mai, 
hvor dette diskuteres nærmere.  

Kontrakten som gjelder energisparegarantien ble inngått 6. juni 2017. For å unngå 
diskusjoner om foreldelse (3 år etter inngått kontrakt = 6. juni 2020) anbefaler vår advokat at 
foreldelsesfristen avbrytes ved avtale eller forliksklage i god tid før dette. Forslag til slik 
avtale er sendt, og purret på, uten at noe svar er mottatt fra energientreprenøren.  
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