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Eksempler oppvarmingskarakter

• Grønt: Vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, 
med elektrisitet som spisslast.

• Gult: Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, 
sammen med direkte elektrisk oppvarming.

• Rødt: Kun elektrisk oppvarming eller oljefyring.



Endringer siden sist

• To års overgang tatt bort

• Overgangsperiode for energimerking av store yrkesbygg over 
1000 kvm og energivurdering av tekniske anlegg er tatt bort 

• Krav fra ESA

• NVE sier: Skal gjøres så raskt som mulig

• Karakter C ikke justert til TEK 10



To års overgang tatt bort

• Energimerking av store bygg krever god forberedelse 

• Skaffe nødvendig autorisasjoner i Altinn, tildeling av tilgang i 
Energimerkesystemet

• Sørge for at matrikkeldata er oppdatert med hensyn til riktige 
hjemmelshavere til riktige bygninger

• Få tak i dokumentasjon på bygg og tekniske anlegg, 
oppdatert FDV-dokumentasjon

• Trekke ut relevant informasjon fra denne dokumentasjonen til 
bruk i selve beregningen av energimerke



Forskrift og lov

• Endring i forskrift  1 juli 2010 (medtatt i endelig forskrift)

• http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202010/Dokument%

202010/dokument7-10.pdf?epslanguage=no

• Gjeldene forskrifter (fra 1 juli 2010)

• http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20091218-1665.html

• http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20091218-1665.html.

• Forskrift 01.01.2007 med kommentarer:
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202009/Dokument%
202009/dokument19-09.pdf

• Bygningsdirektivet finnes her:

• http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Om-

regelverket/Direktivet/

• Pressemelding i OED 1 juli 2010

• http://www.energimerking.no/PageFiles/8279/Pressesamling_OED_300610.

pdf

• LES FORSKRIFTEN BAKFRA



Energimerking i hverdagen; eksempel

• Vanligste grunner til at bruker får Server Error

• Oppgitt BRA stemmer ikke oppgitt ved arealdetaljering

• Dersom det legges inn vegglengder som ikke stemmer med 

arealdetaljering kommer det ikke opp feilmelding men feilen 
medfører at det ikke kan genereres attest.

• Uoppvarmet areal settes lik oppgitt BRA 

• Det rapporters om feil i enkelte tilfeller ved 

bygningsdetaljering og detaljering av vegger. En omveg her er 
å velge at vegger IKKE har samme konstruksjon, og så

detaljere vegger med faktisk konstruksjon.



Innlogging

• www.energimerking.no

• Enova Svarer (800 49 003 (bolig) og 08049 (næring))

• Altinn

• Generell informasjon

• https://www.altinn.no/no/

• Problem med innlogging, pin-koder eller passord

• Altinn, tlf. 75 00 60 00 

• Altinn Driftsmeldinger

Altinn brukerservice

support@altinn.no



Innlogging i Altinn

• Logg inn for å gjennomføre selv

• hvis man har kompetansen for å energimerke.

• Delegere tilgang til å energimerke et enkelt bygg

• Logg inn via Altinn. Velg bygget som skal bli energimerket. 
Velg deretter å gi annen part tilgang til å registrere ny 

energiattest på denne adressen. Oppgi e-postadresse til den 
som skal ha tilgang.

• Logg inn for å energimerke yrkesbygg på oppdrag fra 
andre

• Innlogging på oppdrag fra andre skjer ved å få delegert 
rettigheten til å energimerke virksomhetens bygg i Altinn eller 

ved å få delegert rettigheten til et enkelt bygg



Gi annen part tilgang



Tildeling av roller til annen



Matrikkelen

• Driftssituasjon

• http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkelen/Driftssituasjo
nen_matrikkelen/

• Statkart har ansvaret for selve Matrikkelen og systemet, den 
aktuelle kommunen kan svare på spesifikke eiendomsdata i 

forbindelse med adresse, byggesaker, deling etc.

• Brukerstøtte

• http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkelen/Brukerstotte_t
il_matrikkelen/

• energiattest kan registreres selv om forbindelsen til 
matrikkelen er brutt eller boligen/bygningen ikke kommer opp 

som registrert. 



Arealmåling

• Arealene (BRA) beregnes etter måleregler i NS 3940. 

Unntaket vil være utvendige overbygde arealer som kan 
defineres som BRA etter NS 3940.

• BRA 
Areal som omfatter nettoarealet og arealet av bruksenhetens 
innvendige vegger.

Altså, arealet målt mellom innside av yttervegg. Innvendige 
skillevegger, trapper, sjakter og lignende inngår i BRA og skal 
ikke trekkes fra. 

• Arealer med etasjehøyde under 1,9 meter er ikke målbart og 
skal ikke medtas i BRA.

• Arealer som ikke har etablert gulv er ikke målbart og skal ikke 
medtas i BRA. Eksempler her kan være kjeller med jordgulv, 

loft uten etablert gulv.



Oppvarmet eller uoppvarmet

• Deler av bygget som har installert varmekilde eller ligger i en 

oppvarmet sone i bygget.



Brosyrer og publikasjoner

• Brosjyrer kan lastes ned her:

• http://www.energimerking.no/no/Til-nedlasting/

• Man kan også bestille ferdigtrykte eksemplarer fra: 

• biblioteket@nve.no

• Publikasjoner, presentasjoner og dokumenter finnes her:

• http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Publikasjoner-og-

dokumenter/

• Presentasjoner fra energimerkekonferanser finnes her:

• http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Publikasjoner-og-

dokumenter/Presentasjoner-fra-energimerkekonferanser/

• Eksempler energimerke (PDF)

• http://www.energimerking.no/Global/energimerking/Til%20nedlasting/Energi
merke.pdf

• www.energimerking.no/Global/energimerking/Dokumenter/energiattest_dem

o.pdf?epslanguage=no

• Abonner på nyheter fra NVE

• http://www.energimerking.no/no/Kontakt-oss/Abonner-pa-nyheter/



Brosjyrer yrkesbygg

• http://www.energimerking.no/PageFiles/8367/Brosjyre_yrkesb

ygg_juli2010.pdf

• http://www.energimerking.no/PageFiles/8367/brosjyre_yrkesb

ygg_juli2010_oppslag.pdf



Sammensatte bygg

• I bygg med separate varmeanlegg merkes delene hver for 

seg

• Ulike bygningskategorier merkes hver for seg



Felles varmesentral

• Regelverk om energimerking av bygg åpner for at en felles 

varmesentral for noen få bygg kan regnes med når bygget 
som mottar varme lager sitt energiregnskap. Mottaker må
kunne dokumentere hvordan varmen i varmesentralen 

produseres, samt hvor stor andel som kommer fra 
varmekilder i eget bygg.


