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UTLØSING AV OPSJON I EPC-PROSJEKTET  
 
 

 

 

Gausdal kommune har et pågående EPC – prosjekt med GK Inneklima (GKI). EPC står for 
Energy Performing Contracts og er et prosjekt for å spare energi. Modellen går ut på at en 
ekstern aktør (GKI) står for planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak. 
Energientreprenør avtaler en gitt besparelse med oppdragsgiver, og dette kontraktsfestes i en 
energisparekontrakt. Dette leder til at man overfører risikoelementet fra oppdragsgiver til en 
energientreprenør. Energientreprenøren tar risikoen og dermed også kostnaden dersom de 
estimerte besparelsene ikke kan innfris. Prosjektet er inndelt i 3 faser der fase 1 er 
analysefasen hvor en enes om en tiltakspakke. I fase 2 gjennomføres tiltakene, og i fase 3 er en 
over i garantiperioden. 
 
For Gausdal ble det skrevet kontrakt for fase 3 gjeldende fra 01.07.17. I denne kontrakten er 
det avtalt en garantiperiode på 5 år, men kommunen har en ensidig opsjon på å forlenge 
kontraktstiden inntil 8 år. Bruk av opsjon må varsles minst 12 mnd. før femårsavtalen går ut, 
det vil si at kommunen må gi GKI beskjed senest 30.06.21 hvis det er ønskelig å utløse 
opsjonen. 
 
Som kommunestyret har vært orientert om ved flere anledninger har det underveis i 
garantitiden oppstått uenighet med GKI om forståelse av kontrakten. Det synes ganske klart at 
tiltakene GKI har gjennomført ikke klarer å oppfylle sparegarantien som er gitt, og at GKI må 
kompensere kommunen for manglende oppnåelse. På grunn av uenighet om forståelse av 
kontrakten har ikke partene blitt enige om størrelsen på kompensasjonen, men etter 
kommunens forståelse av kontrakten dreier det seg fort om kr 400 000 – 600 000 pr. år. 
Samtidig må en være klar over at kommunen må betale et årlig beløp til GKI, som i 2020 
utgjør ca. 260 000,-. For dette beløpet skal kommunen få opplæring og oppfølging for å drifte 
byggene optimalt.     
 
Som det ble orientert om til kommunestyret den 29. april i år arbeides det sammen med 
Lillehammer og Flesberg kommuner (som har tilsvarende kontrakter med GKI) for å løse 
uenighetene med GKI. Første fellesmøte ble gjennomført 1. desember 2020, og det ble da lagt 
en fremdriftsplan og en møteserie med mål om at enighet skal oppnås innen 1. juli 2021. 
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Kommunen mener GKI underpresterer i energibesparelse og må godtgjøre for manglende 
oppnådd sparegaranti. Så lenge det er en pågående prosess for å løse uenighetene om 
forståelse av kontrakten vil det være uheldig å tre ut av kontrakten nå. Det kan virke rart hvis 
kommunen ønsker å tre ut av en kontrakt der besparelsen er dobbelt så stor som utgiften, og at 
kommunen således mister noe av sin argumentasjon for videre forhandlinger hvis opsjonen 
ikke utløses. Derfor ønsker kommunen å utløse opsjonen og forlenge garantitiden til 8 år.    
 


