
Energimerking 
av bolig



Energimerking ved salg og utleie
Energimerkeforskriften fra 1. juli 2010 sier at alle boliger og 
yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha gyldig energiattest. 
Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens 
energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, 
ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre 
boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerket 
består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. 
Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet 
levert energi. Fargen (oppvarmingskarakteren) sier noe om 
andelen fornybar energi i bygningen.

For beboere i sameier og borettslag med avtale med ista om 
individuell måling har vi detaljert informasjon om leilighetens 
energibruk og kan raskt levere komplett og gyldig energiattest.

Oppvarmingskarakter
Oppvarmingskarakteren gis med en fem-delt fargerangering 
fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter 
hvilket oppvarmingssystem som er installert. Det er ingen 
sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmings-
karakteren, slik at en bygning med høy beregnet energibruk 
og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god 
oppvarmingskarakter med for eksempel et biobasert 
oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få en god 
energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig 
dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.
Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til 
boligen eller bygningen ved normal bruk. Hvordan 
beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031.

Skala
Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er 
bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 
2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til 
oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. For å få en B 
må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr 
installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming 
og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i 
byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle 
disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller 
fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G.

Bestilling
For å bestille energiattest kan du ta kontakt med oss på 
support@ista.no eller telefon 22 88 59 00. Pris for 
utarbeidelse av energiattest er fra kr. 625,- avhengig av 
kompleksitet. 

Energimerking er obligatorisk 
ved salg og utleie av bolig



Energiattest - eksempel



ista Norge AS 
Hovedkontor: 
Trollåsveien 34 
1414 Trollåsen 
Telefon 22 88 59 00 
www.ista.no

do
m

aq
au

a 
m

/0
5-

20
20

ista er markedsledende i Europa innenfor varme-, energi- og vannmåling samt  
utarbeidelse av fordelingsregnskap for boliger og næring. Bare i Norge har 
eiendommer med tilsammen over 40.000 bolig- og næringsseksjoner valgt ista 
Norge AS som samarbeidspartner. ista har datterselskap i 22 land og ca. 5.500 
medarbeidere. I alt utarbeider vi fordelingsregnskap for  mer enn 11 millioner bolig- 
og næringsseksjoner over hele Europa.

http://www.ista.dk



