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F A K T A

Energimerking av bygninger 

I Norge og Europa står byg-
ninger for over 40 % av det
totale energiforbruket. Utred-
ninger viser at dette forbruket 
kan reduseres med en femte-
del ved å forbedre energi-
effektiviteten. EU har derfor 
innført et direktiv som for-
plikter alle EU/EØS-land til 
å innføre nasjonale lover om 
bygningers energieffektivitet. 
Intensjonen er at dette skal 
være på plass innen 2006. 
Økt energieffektivitet i byg-
ningsmassen vil føre til redu-
serte utslipp av klimagasser, 
bedret kraftbalanse og økt 
forsyningssikkerhet.

Nye nasjonale ordninger gir 
energieffektive bygninger
Ordningene vil medføre mer effek-
tiv energibruk i bygningsmassen 
gjennom:
1. Minstekrav til energieffektivi-
tet i nye bygninger og i bygninger 
som rehabiliteres. 

2. Energimerking av bygninger 
ved oppføring, salg eller utleie. 

3. Regelmessig inspeksjon av kjel-
anlegg, kjøle- og ventilasjonsanlegg.

Regelverket for disse ordningene 
er under utarbeidelse, slik at ord-
ningene forventes innført i løpet 
av 2007– 2008.

Energimerking av nye og 
eksistrenede bygninger
Både nye og eksisterende bygnin-
ger skal energimerkes etter hvert 
som ordningene trer i kraft. Sam-

tidig forberedes det innført nye 
krav til energibruk i nybygg i byg-
geforskriftene. Disse vil også stille 
krav om å legge til rette for bruk 
av nye fornybare energikilder der 
dette er lønnsomt i et livsløpsper-
spektiv.

Energimerking synliggjør 
lønnsomme energispare-
tiltak
Energibruken i samme slags 
bygninger kan variere med flere 
titalls prosent. Et energimerket 
hus gir forbrukeren mulighet til 
å sammenligne ulike bygningers 
energibruk og kostnader. 

Et energimerket bygg vil trolig få 
en attest bestående av tre deler:

1. Energimerke: Det fysiske ener-
gimerket viser bl.a. bygningens 
energieffektivitet. Energieffekti-
viteten blir beregnet etter en stan-
dardisert metode. Energimerket 
vil også inneholde opplysninger 
og eventuelle vurderinger av opp-
varmingssystemet, energi-bærere, 
miljøforhold og sammenligning 
med andre bygninger i samme 
kategori. 

Når kreves et energimerke? 
 Ved nybygging og omfattende  

 renovering

 Ved salg

 Ved utleie

 For offentlige bygninger   

 kreves regelmessig merking
 hvert tiende år

Energimerking
Inspeksjon av kjøle- 
og ventilasjonsanlegg

Inspeksjon av kjelanlegg



2. Tiltaksliste: Denne listen består 
av anbefalte tiltak for økt energief-
fektivitet i bygningen. 

3. Dokumentasjon og annen 
underlagsinformasjon.

Gyldig i ti år
Bygningens energimerke kan for 
eksempel bli presentert i takst- og 
salgsdokumenter. Energimerket vil 
være gyldig i inntil ti år.

Uavhengige energikonsulenter
Energimerkingen skal gjøres på en 
objektiv måte av en godkjent ener-
gikonsulent. Direktivet krever ikke 
utbedring eller tiltak for effektivi-
sering i forbindelse med eller som 
følge av merkingen. Man står fritt 
til å velge å gjennomføre even-
tuelle forslag til energisparende 
tiltak.

Krav til merking av offentlige 
bygninger
I større bygninger (over 1000m2) 
som brukes til offentlige formål 
skal energimerket slås opp på et 
synlig sted.

Inspeksjon av tekniske anlegg
Hensikten med inspeksjon av tek-
niske anlegg er å bidra til en mer 
effektiv drift og mindre energibruk. 
Anleggenes effektivitet reduseres 
over tid. Ofte er anleggene feil 
dimensjonert eller feil innstilt i 
forhold til faktisk behov eller bruk 
av bygningen.
 
Kjelanlegg
Kjelanlegg over 100 kW fyrt med 
fossilt eller fast brensel skal trolig 
inspiseres. Private villaanlegg, som 
utgjør en stor del av anleggene, vil 
trolig unntas fra bestemmelsene. 

Kjøle- og ventilasjonsanlegg
Krav om inspeksjon av kjøle- og 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

er et direktorat under 

Olje- og energideparte-

mentet med ansvar for 

å forvalte landets vann- 

og energiressurser. 

NVE skal sikre en hel-

hetlig og miljøvennlig 

forvaltning av vassdrag-

ene, fremme en effektiv 

kraftomsetning og kost-

nadseffektive energis-

ystemer og bidra til en 

effektiv energibruk. 

NVE har en sentral rolle 

i beredskapen mot flom 

og vassdragsulykker 

og leder den nasjonale 

kraftforsynings-

beredskapen. 

NVE er engasjert i FoU og 

internasjonalt sam-

arbeid innen sine 

fag-områder. NVE er 

nasjonal faginstitusjon for 

hydrologi. 
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ventilasjonsanlegg gjelder i utgangs-
punktet anlegg over 12 kW. Også 
for slike anlegg vurderes det å inn-
arbeide krav gjennom Internkon-
trollforskriften.

Hvilke bygningstyper vil om-
fattes av energimerking og 
inspeksjoner? 
 I utgangspunktet gjelder ord-

ningene alle bygninger over 
50 m2 hvor energi blir brukt for 
å påvirke inneklimaet. 

 Det vurderes helt eller delvis 
unntak for fritidsboliger, midler-
tidige bygninger, industrianlegg 
og verksteder, landbruksbygnin-
ger, vernede bygninger, byg-
ninger som benyttes til religiøse 
formål og forsvarsbygninger.

Hvor mange blir berørt av 
ordningen?
 Omlag 1,4 millioner boligbygg 

 Omkring 150 000 næringsbygg 
(bl.a. alle service-, kontor-, helse-
bygg, skoler) 

 Anslagsvis 17 000 større kjel-
anlegg og 100 000 ventilasjons-
/kjøleanlegg

For mer informasjon:
www.bygningsenergidirektivet.no

NVE er ansvarlig for merke- og 
inspeksjonsordningene

Statens bygningstekniske etat 
følger opp direktivets krav til ener-
gieffektivitet i nye bygg og rehabi-
literingstiltak


