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Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober, og skal etter planen tre
i kraft fra nyttår. Den innebærer blant annet at alle næringsbygg over 1000 m² må ha en energiattest
innen to år. I tillegg skal alle nye bygninger og alle bygninger og boliger som skal selges eller leies ut
ha energiattest.

Mange leietakere vil i fremtiden være opptatt av å identifisere seg med og å sitte i gode og energi-
riktige bygninger, som en del av bedriftens miljøpolicy og merkevarebygging.

En god karakter på energimerket kan bli et konkurransefortrinn ved utleie og salg, samtidig som det
gjør at kjøpere og leietakere raskt får et bilde av energitilstanden til bygningen. 

Bakgrunn
Bygninger står for ca 40 % av den samlede energibruken i EU og i Norge, og i 2003 ble EUs
Bygningsenergidirektiv vedtatt for å bidra til større energieffektivitet i den europeiske bygningsmassen.
Norge har sluttet seg til direktivet, og dermed forpliktet seg til:

· jevnlig fornyelse av energikravene til nybygg og rehabilitering (jf TEK07)
· etablering av en ordning for energimerking av bygninger
· etablering av ordninger for energivurdering av tekniske anlegg, dvs. kjelanlegg og klimaanlegg.

De to siste punktene er ivaretatt i den nye forskriften om energieffektivitet i bygninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å administrere merkeordningen og 
systemet er nå snart på plass.

Bygninger som skal ha energiattest
Merkeordningen skal gjelde for alle boliger og bygninger, og plikt til å ha energiattest gjelder for: 

· boliger eller bygninger som skal selges
· boliger eller bygninger som leies ut
· alle nye bygninger og bygninger der det gjennomføres hovedombygging
· alle yrkesbygg over 1000 m².

Energimerkingen i praksis
Data for bygningene legges inn i NVEs Energimerkesystem (EMS), og energiattesten lages automatisk
når nødvendige data er lagt inn.

Boligeiere kan selv registrere sin bolig og legge inn data, de kan velge om de vil bruke en forenklet
eller detaljert registrering for å få boligen energimerket.

Systemet for energimerking av yrkesbygg er fortsatt under utvikling, men det vil stilles krav til 
kompetanse hos den som skal legge inn data. 
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Det åpnes for at eksperter kan bruke egne beregningsverktøy, laste opp resultatet av beregningen til 
energimerkesystemet og få laget en energiattest. Beregningene må gjøres i henhold til NS 3031.

Energiattesten er gyldig inntil eventuell ny energiattest utstedes, maksimalt i 10 år.

Energiattesten består av følgende elementer:

Energimerke som tilsvarer det vi kjenner fra merking av hvitevarer. Karakteren A er den beste 
og G er den svakeste. A-karakteren vil i praksis ikke være mulig å oppnå for eldre bygninger. Den 
representerer en meget høy standard for isolasjon, tetthet og oppvarmingssystem. Et såkalt 
passiv-hus vil normalt kunne få karakter A. For å oppnå karakter A må det gjennomføres 
tetthetskontroll av bygningen.

Nye hus som oppfyller energikravene i dagens byggeforskrifter vil stort sett få karakteren C. De fleste
eksisterende bygninger vil ligge lavere enn C. 

Karakteren er resultatet av beregnet levert energi under normale forhold. Levert energi er den energi-
mengden som bygningen må tilføres utenfra (elektrisitet, olje osv.) for normal bruk. Normale forhold
betyr gjennomsnittlig utendørsklima og normalt bruksmønster. Karakteren er derfor uavhengig av bruk
og geografisk beliggenhet.

Det er viktig å merke seg at størrelsen er beregnet og ikke knyttet til faktisk energibruk i bygget. 
Målt energibruk vil bare være til sammenligning.

Tiltaksliste som skal gi oversikt over mulige energieffektiviseringstiltak. Listen vil være særlig nyttig i
forbindelse med planlegging av rehabilitering av bygningen, fordi ekstrakostnaden ved å bygge inn god
energistandard da vil være liten.

Oppvarmingsmerke som skal gi informasjon om i hvilken grad det er mulig å dekke varmebehovet i
et bygg med andre energikilder enn strøm, olje og gass. 

Energibruk som oppgis for boliger bare dersom boligeier selv legger det inn. For yrkesbygg er det
krav til beregninger iht. NS 3031 og dokumentasjon av inndata.

Energivurdering av tekniske anlegg
Den nye forskriften inneholder også krav om regelmessig vurdering av tekniske anlegg. Disse kravene
er ikke avhengig av salg eller utleie av bygget.

Kjelanlegg med fossilt brensel, og større installert effekt enn 20 kW, og klimaanlegg med nominell
effekt over 12 kW, skal energivurderes. 
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Energivurdering skal gjennomføres hvert 4. år. For kjeler med fossilt brensel og effekt på over 
100 kW skal energivurderingen gjennomføres hvert 2. år. Det legges opp til en energivurdering som
bygger videre på erfaringer fra Effektiv Oljefyring (EO)-ordningen.

Det skal gjennomføres en mer grundig vurdering av hele varmesystemet på fyringsanlegg som er
eldre enn 15 år med fossilt brensel, og som har nominell nytteeffekt på over 20 kW. Dette må skje
innen ett år etter at kjelen når en alder på 15 år.

Det er utarbeidet detaljerte skjema, og det stilles krav til kompetanse hos den som skal 
gjennomføre energivurderingen. Rapporten fra energivurdering av anleggene er primært et 
dokument for eieren av anleggene og kan brukes som dokumentasjon overfor tredjepart. 
Rapporten skal likevel registreres i NVEs energimerkesystem som en oppfyllelse av plikten. 
Dette gjør også at rapporten er tilgjengelig i ettertid for eieren, eller senere eiere.

Oslo, 14.09.2009

for OPAK AS

Kari Ekker
Energirådgiver

Vedlegg
Indekser pr. 15.08.09
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