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Utvalgte byggeiere 
  
 

  

Vår dato: 23.08.2017          
Vår ref.:    kneb   
Arkiv:      Saksbehandler: 
Deres dato:   Knut Egil Bøhagen. 
Deres ref.:   
   

 kneb@nve.no 
  

 

 

Norconsult AS er gitt i oppdrag å utføre kontroller på vegne av NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er delegert myndighet til å føre tilsyn med at kravene i 
regelverket for energimerkeordningen for bygninger etterleves. NVE har inngått avtale med Norconsult 
AS om utføring av kontrolloppgaver knyttet til forskrift om energimerking av bygninger og 
energivurdering av tekniske anlegg. Norconsult AS vil bl.a. gjennomføre kontroller med om og/eller 
hvordan energimerking av bygningen er gjennomført, og tilsvarende for energivurdering av tekniske 
anlegg der dette er relevant. Dette innebærer også at Norconsult vil kunne be om å få inspisere de 
energimerkede lokalene.  
 
Kravene om energimerking og energivurdering av bygninger gjelder byggeiere 
 
Kravene er hjemlet i energiloven1, og fastsatt i energimerkeforskriften for bygninger2. Plikten til å 
gjennomføre energimerking og energivurdering av tekniske anlegg påhviler eier av bygningen. Et utvalg 
byggeiere blir kontaktet for å kontrollere om og/eller hvordan energimerking av bygningen er 
gjennomført, og tilsvarende for energivurdering av tekniske anlegg der dette er relevant. 

Kontrollene gjennomføres fra august til november 2017, og er en del av NVEs tilsyn med regelverket. 
Der det er funnet avvik vil NVE vurdere reaksjoner overfor ansvarlig byggeier.  

Spørsmål i denne saken kan rettes til Knut Egil Bøhagen (22959357 / kneb@nve.no). 

 

                                                      
1 Lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m, 
kapittel 8 
2 Forskrift av 18. desember 2009 nr. 1665 om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg 
 



 
Side 2

 

 

 

Med hilsen 

 

Per Sanderud 
vassdrags- og energidirektør 

Anne Vera Skrivarhaug 
avdelingsdirektør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

  

   

 


