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ENSAMB
ENSAMB er et samarbeidsprosjekt innen energieffektivisering og energisparing i 
kommunale formålsbygg. Partnere er regionrådet for Sør-Østerdal, hvor kommunene 
Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, trysil og Åmot er representert, og hedmark 
Fylkeskommune. Prosjektet varer i tre år  fra juni 2012.

Mål
Gi teknisk assistanse til kommunene og fylket slik at de kan oppnå 25 % energisparing 
innen 2015. Dette vil gi en årlig besparelse på ca. 8 MNok, og en reduksjon på 
klimagasser (co2 ekvivalenter) med 2200 tonn /år.

Prosjektet skal også tilrettelegge dokumentasjon for kopiering og motivasjon for 
andre lignende aktører/organisasjoner.

Bakgrunn
ENSAMB stammer fra samarbeidsprosjektet ”ENØk i kommunale bygninger i Sør-
Østerdalen”. Med bakgrunn fra klima- og energiplanene som alle de 5 kommunene i 
Sør-Østerdal har, gikk de sammen i 2010 for å klare å gjennomføre målene som står i 
disse planene, nemlig en energisparing på 20–25%. 

Alle kommunene har signert ”covenant of Mayors”. Det er en avtale gjennom Eu 
som forplikter dem til å gå lenger enn Eus energi- og klimamål for 2020, som er å 
redusere co2 utslippet med minst 20%. 

I 2011 søkte kommunene om å bli et Eu-prosjekt gjennom programmet Intelligent 
Energy Europe. På grunn av det unike samarbeidet mellom disse små kommunene 
med store arealer og avstander i distrikts Norge ble prosjektet lagt merke til og det 
ble skrevet avtale med Eu i juni 2012.  
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Hvordan nå målet?

Innvesteringer
EPC-kontrakt: Ved å inngå en energisparekontrakt (EPc) med en entreprenør går 
prosessen med å gjøre ENØk-tiltak på byggene kjapt og effektivt. kommunene 
slipper å inngå mange småkontrakter for hvert tiltak og entreprenøren som får 
kontrakten garanterer en viss energisparing.

Konvensjonelle kontrakter: Ikke alle bygninger egner seg til å inngå i en EPc 
kontrakt. For bygningene til hedmark fylkeskommune og de resterende byggene 
som ikke er med i EPc i de 5 kommunene vil det bli brukt konvensjonelle kontrakter.

Integrerte tiltak: I bygg som gjennomgår store oppgraderinger vil det som 
omhandler energisparing inngå i prosjektet.

Opplæring og holdninger
Kompetanseheving: Med jevnlige seminarer om forskjellige temaer innen 
energi sparing og energieffektivisering for driftspersonell i kommunene, hever vi 
kompetansen til de som har ansvaret for driften av byggene. Med større kompetanse 
øker også muligheten til mere spart energi.

Holdningsskapende arbeid og opplæring: Ved å endre en del holdninger til 
brukerne av de kommunale byggene kan man få spart mye energi. Involvering 
og undervisning av skoleelever og lærere er også viktig, og ved å sende ut energi-
sparetips til brukere av de kommunale byggene får vi satt fokus på temaet.
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EPC
EPc står for Energy Performance contracts, og blir på norsk kalt energisparekontrakt. 
Alle kommunene i Sør-Østerdal har gått inn for å bruke EPc på flesteparten av de 
kommunale bygningene sine. EPc er i korte trekk:

• En kontrakt i 3 Faser: 1. Analyse 
2. Gjennomføre tiltak
3. Garantiperiode

• Entreprenør garanterer energisparing
• 1 samlet kontrakt for alle tiltakene (per kommune)
• kontrakt som gir fart og handling

Tall over EPC kontraktene

Elverum*
Engerdal, Stor-Elvdal, 
Trysil og Åmot**

Ant. Bygg 39 71

Areal (bygg) ca 97.000 m2 ca 115.000 m2

Investering ca 32 MNok ca 30 MNok

Energisparing ca 23,0% ca 26,5%

Inntjening ca 9,0 år ca 6,8 år

Nåverdi (15 år) ca 17 MNok ca 23 MNok

*) Politisk vedtatt
**) Behandles politisk i juni 2013
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Grunnlags-
data og 
design • Kontroller eksisterende grunnlagsdata

• Anbefalte kontrakstype per bygning:
 º EPC (gå direkter til Gruppering)
 º Tradisjonell to-trinns prosess med energianalyser og implementering
 º Energieffektiviseringstiltak integrert i stor renovering

Energigrunnlags-
data til forberedelse 
av EPC

• Forberede konkuransergrunnlag for konsulent(er) 
• Tildele og forhandle konsulentavtalen
• Oppfølging og fullføre spesifikasjoner og design

Design og 
spesifikasjon av 
tradisjonelle 
EE-prosjekter

Anska�else

Tildele kontrakt, en eller flere pakker, både EPC og 
tradisjonelleTildele kontrakt

Forhandle og inngå kontrakter, en eller flere pakker, både 
EPC og tradisjonelle. Som en del av EPC-forhandlingene 
bør entreprenøren gi detaljerte kostnadsberegninger og 
prioritering av tiltak for EPC. 

Forhandle 
kontrakt

Gruppering 
og forberede
konkurranse-
grunnlag

Gruppering av alle bygninger i pakker. Utgangen vil være en liste 
over bygninger og forventede investeringer for hver pakke, både 
EPC og tradisjonelle. Kriteriene for pakkene er:

• fremdrifen i kommunene
• hvilken pakke bygget egner seg i
• bygningseier og gruppering

Gruppering 

Utarbeidelse 
av tilbuds-
dokuemnter

Utarbeidelse av tilbudsdokumenter, 2 EPC-pakker (EPC Elverum + 
EPC gjenværende) og 3 tradisjonelle EE- arbeidspakker (Tradis-
jonell HFK + Tradisjonell gjenværende + EE som en del av en større 
ombygginger)



Økonomi og finansiering

Finansiering av teknisk assistanse
Eu-programmet Intelligent Energy Europe dekker 75% av prosjektutgiftene, mens 
ENoVA dekker ca. 15%. resten av utgiftene dekker kommunene.

Innvestering av ENØK-tiltak
Innvesteringene for å gjøre tiltak står kommunene for selv. For å oppnå målene er 
investeringsbehovet i Sør-Østerdalen anslått til 75–80 MNok. Det meste vil komme 
fra kommunenes egne budsjetter. I tillegg gir ENoVA betydelige tilskudd til slike 
prosjekter.

Lønnsomhet
Alle tiltakene som blir gjort på byggene er lønnsomme. De har en positiv nåverdi, 
som betyr at de betaler seg selv, betjener en rente på 6% og ennå sitter vi igjen med 
penger når dette regnes innenfor tiltakets teknisk/økonomiske levetid. Det er derfor 
gode og trygge tiltak for kommunene å gjennomføre.

Det man sparer gjennom en EPc kontrakt er med på å finansiere investeringene. 
klarer entreprenøren å spare mere en det som det er inngått kontrakt på, deles 
overskuddet mellom entreprenør og kommune. Sparer de mindre energi, må 
entreprenøren dekke mellomlegget. typisk kontraktslengde er 5–9 år.

6

c
o

lo
u

rBo
x



Sør-Østerdal – Et grisgrendt strøk

kommunene i Sør-Østerdal er små kommuner når det gjelder 
innbyggere, men store når det gjelder areal. Dette er en 
stor utfordring når man skal gjøre store investeringer. Ved å 
samarbeide øker kompetansen, gjennomføringsevnen og viljen 
til å spare energi i kommunene. 

Hedmark fylke Sør-Østerdal

22 kommuner 5 kommuner

ca 193 000 innbyggere ca 35 000 innbyggere

Areal 27 388 km2 Areal 9 945 km2

28 fylkeskommunale bygg 130 kommunale bygg
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trysil kommune (leder)
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Svein Arild Nyhus
Elverum kommune
	+47 907 21 813
	svein.arild.nyhus@elverum.kommune.no 

Elin Grete Budal
Stor-Elvdal kommune
	+47 915 81 651
	elin.grete.budal@stor-elvdal.kommune.no 

Tor Yngve Johnsen
Åmot kommune
	+47 970 72 397
	toryngve.johnsen@åmot.kommune.no 

Markus Pettersen
Engerdal kommune
	+47 915 14 841
	markus.pettersen@engerdal.kommune.no 

Anette G. Løvjomås
hedmark fylkeskommune
	+47 977 31 165
	 anette.lovjomas@hedmark.org

Alf Kristian Enger
	+47 920 52 621
	alf.kristian@ensamb.no

Helle Sætre
	+47 909 47 435
	 helle@ensamb.no
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Kontaktinformasjon

Prosjektledelse:

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may 
be made of the information contained therein.

Prosjektet styres av en prosjektgruppe bestående av:

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

www.ensamb.no
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