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1. Sammendrag 
I medhold av revidert forskrift om kraftsystemutredninger har områdekonsesjonær Varanger Kraft 

Nett AS utarbeidet lokal energiutredning for Båtsfjord kommune.  

Lokal energiutredning 2013 tar utgangspunkt i utredningen fra 2011. Dette er andre gang utredning 

rulleres etter at forskriftene ble endret fra årlig rullering til kun hvert andre år.  

Energiutredningen belyser den totale energisituasjonen knyttet til bruk av elektrisitet, karbonbrensel, 

energifleksible løsninger, resurser for mikro-/minikraftverk, vindkraftressurser, potensialet for 

fjernvarme basert på sjøvann/berg og mulige fremtidig potensial for energiproduksjon fra havet. 

Formålet med en lokal energiutredning for Båtsfjord kommune er å legge til rette for bruk av 

miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. 

Hovedtema er stasjonær energibruk. 

Innspill knyttet til lokal energiutredning er ment å gi en grov oversikt over fremtidig aktivitet innen 

for en konsesjonærs arbeidsområdet. Konsesjonæren vil bruke dette dokumentet til å planlegge 

eventuelle styrkninger av forsyningsnettet både lokalt og regionalt. 

Energiutredningen er ikke en plan som gir grunnlag for utbygginger, men en beskrivelse av dagens 

energisituasjon og prognoser på forventet energiforbruk for fremtiden i kommunen. Stasjonært 

energibruk er det som belyses. Mobil energibruk knyttet til av motoriserte kjøretøy inngår ikke. 

Utredningen inneholder ikke ferdige løsninger. Den er løsningsorientert og peker på områder hvor 

det er aktuelt med ulike energiløsninger. Så er det opp til de som ønsker det å ta tak i disse 

forslagene og eventuelt utvikle dem videre. Kommunene jobber også med å få på plass energi og 

klimaplaner som også vil belyse flere av temaene i denne utredningen. 

Statistikk materialet har i en del sammenhenger vært mangelfull. Der det har manglet eksakte data, 

er det benyttet fordelingsnøkler til å fordele energi og kunder. Noen av statistikkene ligger 1-2 år 

tilbake i tid men her er det benyttet de siste som er tilgjengelig. 

Elektrisitetsforbruket er den størst stasjonære energibæreren og den har hatt en stigende tendens 

de siste årene. Størst forbruker av elektrisitet er husholdningene med 43 %, næringsmiddelindustrien 

43 % mens offentlig administrasjon utgjør 10 %. Elektrisitetsforbruket er større enn den fossil 

energibruk. 

Energiforbruk i husholdning er på 11 573 kWh pr person hvor elektrisk energi utgjør i gjennomsnitt 

87 % av energibærerne. Det forventes at elektrisitetsforbruket vil fortsette sin stigende trend men 

ikke store sprang. 

2. Beskrivelse av utredningsprosessen 
Med utgangspunkt i den fremgangsmåte som ble valgt i forbindelse med lokal energiutredning for 

2011 har Varanger KraftNett AS i samarbeid med kommunen oppdatert den lokale 

energiutredningen for 2013. 
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Arbeidsmøte for utredningen ble gjennomført med Båtsfjord kommune torsdag 17. oktober. Det ble 

utarbeidet et eget referat fra dette møte. Det ble avtalt at det skulle legges opp til et felles offentlig 

møte på Nesseby Rådhus den 9.januar kl 10.00. Her deltar også øvrige kommuner i 

konsesjonsområdet til Varanger Kraft Nett AS. Modellen er benyttet med hell tidligere. 

Jarle Sund ble utpekt som kontaktperson i kommunen for det videre utredningsarbeidet. 

Utkast til lokal energiutredning ble oversendt kommunen og andre energiaktører for gjennomgang 

og med mulighet for kommentarer. Innspill og kommentarer ble innarbeidet i den endelige 

energiutredningen for 2013. 

3.  Forutsetninger for energiutredningsarbeidet 
Energiloven, lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi mm, 
trådte i kraft 1. januar 1991 og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon og omsetning av kraft. 
Denne gir rammene for organisering av kraftforsyning i Norge. 
 
I følge energilovens § 5 B - 1 plikter konsesjonærer å delta i energiplanlegging. Konsesjonærer er 
selskaper som har områdekonsesjon utpekt av departementet. Tradisjonelt sett er dette energiverk. 
Områdekonsesjon er en generell tillatelse til å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi 
innenfor et avgrenset geografisk område, og er et naturlig monopol som er kontrollert av NVE. 
Områdekonsesjonæren har plikt til å levere elektrisk energi innenfor det geografiske området som 
konsesjonen gjelder for. Ordningen gjelder for fordelingsanlegg med spenning mellom 1 og 22 kV. 
 
Departementene har myndighet gjennom energilovens § 7-6 til å gjennomføre og utfylle loven og 
dens virkeområde, og Olje- og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om 
energiutredninger som trådte i kraft 01.01.2003. Forskriften ble revidert i 2008 og omhandler to 
deler, en regional og en lokal del. Den regionale delen kalles kraftsystemutredning og mens den 
lokale kalles lokal energiutredning. Den regionale utredning er en langsiktig samfunnsøkonomisk plan 
for utnyttelse av elektrisk energi på regionalt områdebasis. Forholdet for lokal energiutredning er litt 
annerledes: Formålet med lokal energiutredning er å legge til rette for bruk av miljøvennlige 
energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. Det kan for eksempel 
bygges ut distribusjonsnett for både elektrisk kraft, vannbåren varme og andre energialternativer 
hvis det viser seg at dette gir langsiktig kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. 
Energiutredningen skal oppdateres hvert andre år, eventuelt årlig dersom kommunene ønsker det. 
 
Nøkkelen er å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er involvert slik at slik 
at de rette beslutningene blir gjort til rett tid. Varanger Kraft Nett AS er områdekonsesjonær i 
Båtsfjord kommune, og har derfor ansvaret for lokal energiutredning i dette området. 
 
Følgende instanser har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen: 

 Båtsfjord kommune 

4. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 

4.1. Kort om kommunen 
Båtsfjord er en typisk kystkommune med konsentrert bebyggelse. Kommunens landarealer er på 

1.415km2 og grenser mot kommunene Vadsø, Tana, Vardø og Berlevåg. Kommunen tilhører det 
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arktiske klimaområdet. Dette innebærer at temperaturen i deler av kommunen kan falle under minus 

20 grader Celsius. 

I følge statistikk fra SSB hadde kommunen et folketall på 2 201 pr 3.kvartal 2013 mot 2 065 pr 

3.kvartal 2011. Dette viser at befolkningen i Båtsfjord kommune er stabil, økningen de to siste årene 

utgjør 9,3 %. 

Næringsliv: I kommunen er det både offentlige og private arbeidsplasser. Det er fiskeindustrien som 

sysselsetter mesteparten av befolkningen. Primærnæringene er også dominert av fiskerirelatert 

virksomhet. I tillegg har Båtsfjord en god del service funksjoner som betjener fiskeflåten og 

fiskeindustrien. 

4.2. Infrastruktur for energi 
Det lokale elektriske forsyningsnettet er godt utbygd. Det forekommer ingen kapasitetsproblemer 

eller flaskehalser. Elektrisk innmating til kommunen har kapasitet til å dekke dagens og prognosert 

forbruk. Totalt har Båtsfjord ca 1160 husstander. 

I kommunen er det lokale distributører av fyringsolje og med lagringskapasitet. I tillegg er det utsalg 

for fyringsved. 

Noen fiskeribedrifter og forretningsbygg med fryse- og kjølekomponenter har montert 

varmegjenvinningsanlegg. 

Videre er det i havneanlegg etablert forsyning av elektrisitet og olje til både innlands og utenlands 

trålerflåten. 

Salget av luft/luft varmepumper har økt relativ mye og trenden ser ut til å fortsette også i 2011. 

Totalt er det er anslagsvis solgt 220 varmepumper for eneboliger. Varmepumper av typen luft til luft 

er gunstig i Båtsfjord på grunn av den relativt høye årsmiddeltemperaturen. Besparelsen antas for en 

6kW luft/luft varmepumpe å ligge på 5-6000kWh. Med 220 varmepumper bidrar dette med en 

energibesparelse på ca 1 320 000 kWh pr år. 

Årlig middeltemperatur for Båtsfjord er  - 0,5 °C. Middeltemperaturen for vintermånedene november 

– april er -3,8 °C, noe som tilsier relativ god virkningsgrad også om vinteren. Slike varmepumper har 

også fått forbedret teknikk slike at varmepumpene fungere også ved relativ lave temperaturer. 

Grafen viser hvordan temperaturen i kommunen 

har variert de siste årene. Årlig 

middeltemperatur basert på 30.års normalen er 

– 0,5 grader for området. 

Middeltemperaturen for 2011 og 2012 har vært 
høyere en normalen for området. 
 
Kilde: Meteorologisk institutt 
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4.3. Bygningstype 
 
Kilde: SSB, folke- og boligtellingen 2011 
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4.4. Energibruk 
År Prioritert Uprioritert Sum 

2010 48 930 190 2 192 600 51 122 790 

2011 46 928 191 1 965 744 48 893 935 

2012 52 050 370 1 674 160 53 724 530 

Tabellen viser elektrisk energi målt av Varanger Kraft Nett AS i hele Båtsfjord kommune. Tallene viser 

en liten oppgang i 2012. Uprioritert kraft vil på sikt forsvinne og må erstattes med fastkraft eller 

annen varmeproduserende enheter som olje, gass, varmepumper, bio etc. 

 

 
Figuren viser hvordan den elektriske energien levert av Varanger Kraft Nett AS fordeler seg på de 
forskjellige kundegruppene. Husholdningen utgjør 43 %, næringsmiddelindustrien 19 % 
mens offentlig administrasjon utgjør 10 %. 
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Grafen baserer seg på data fra SSB og gjelder stasjonær og mobil energibruk. Vi ser at forbruket 
elektrisitet øker og diesel, gass, fyringsolje etc har en stabil trend. 
 
 
 

 
Grafen baserer seg på data fra SSB og gjelder bare stasjonær energibruk. 
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Grafen viser at 87 % av energibruken til husholdningen er elektrisitet. 
 
 
 
 

 
Grafen baserer seg på data fra SSB og omhandler stasjonær energibruk. Den viser prosentvise 
fordelingen mellom energikildene elektrisk og fossile kilder. I 2009 var det en %-vis økning i 
forbruk av elektrisitet. I 2005 var total energibruk på 53,9 GWh mens det i 52,4 GWh, en 
nedgang på 1,5 GWh (2,8 %). 
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4.5. Feil- og avbruddsstatistikk, tilgjengelig elektrisk energi 
Kilde: Varanger KraftNett AS 

 
Grafen viser at strømforsyningen er stabil og god i Båtsfjord kommune. 
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4.6. Boliger etter system for oppvarming, prosent 
Kilde SSB, boligtelling 2001 
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Kilde SSB, boligtelling 2001 
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4.7. Energibruk kommunale 
Kilde: Norconsult AS 
I grafen under er kun data fra bygg som er tilknyttet energioppfølgingssystemet i regi av 
Norconsult AS benyttet. 

 
Grafen viser en nedgang i den totale energibruken i kommunale bygg. 
 

4.8. Utbredelse av vannbåren varme 
Vannbåren varme er utbred i kommunale og andre offentlige bygg, samt i de største private 
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4.9. Lokal energiproduksjon 
I kommunen er det ikke lokal energiproduksjon. Mulig fremtidige løsninger er blitt belyst i prosessen 

og fremkommer under punkt 6. 

4.10. Fjernvarme 
Det er ikke etablert fjernvarme i kommunen. Bosetningsmønster og relasjon til aktuelle varmekilder 

er med å undergrave lønnsomheten av slike anlegg. 
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5. Forventet utvikling av energibruk i kommunen 
Forventningene knyttet til befolkningsutvikling og næringsutvikling er avgjørende faktorer for 

energibruken i kommunen. Fremtidens næringsutvikling i Båtsfjord bør være fiskeindustri, turisme og 

industriaktiviteter innen olje - gass og turisme. 

Båtsfjord kommune har i en periode hatt en nedgang i folketallet, men det ser nå ut til å stabilisere 

seg på dagens nivå. Kommunen ble hardt rammet av krisen i fiskerinæringen, antallet sysselsatte er 

blitt redusert. 

Alle industriområder har i dag tilfredsstillende energiforsyning. Det er etablert forsyning av 

elektrisitet og olje til både innlands og utenlands skipsfart 

Pr. i dag er det ingen større utbyggingsplaner for industriaktiviteter. I forbindelse med bygging av ny 

molo ble det etablert et nytt industriområde veldig sentralt i Båtsfjord. Ett nytt yrkesbygg er også 

under utvikling. 

På kort sikt ser det ikke ut til at det foreligger utbyggingsplaner som vil ha umiddelbar innvirkning på 

forsyningskapasiteten i området. 

5.1. Prognose for forbruk elektrisk energi 
Kilde: Varanger KraftNett AS 

 

Grafen viser de siste års elektrisk forbruk med rødt. Den blå viser trenden som har vært de siste årene. 

Vi ser at trenden for elektrisitet er synkende fra 2005 til 2013. Det forventes en økende trend 

fremover de kommende årene som skyldes utfasing av oljefyringsanlegg. 
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6. Alternative energiløsninger for utvalgte områder 

6.1. Varmeenergi fra nærvarme 
Kilde: Norconsult 

Et nærvarmeanlegg vil måtte bestå av en varmekilde og ett rørnett som sprer varmen. De 

kommunale byggene som har størst potensialet er Båtsfjord skole og Helsesenteret. Disse ligger 

imidlertid et stykke fra sjøen, noe som kan gjøre en løsning med sjøvannsbasert varmepumpe mindre 

lønnsom. Industri langs fjorden bør imidlertid se på muligheten for dette. 

Alternativ varmekilde kan være luft til vann varmepumper eller varmepumpe som bruker bergvarme. 

Disse kan etableres som egnet prosjekter ved aktuelle bygg uten et nærvarmenett. 

I forbindelse med utarbeidelse av lokal energiutredning for 2004 kom vi i kontakt med Kuldeteknikk 

AS ved daglig leder Kai Karstensen. Kuldeteknikk AS har hatt en del oppdrag med montasje og service 

av kjøle- og fryseanlegg for fiskeindustrien i Båtsfjord. I følge opplysninger fra Kuldeteknikk AS er det 

et potensiale på spillvarmeeffekt i fiskeindustrien på mellom 4500- 8000 kW. Dersom man i følge 

Kuldeteknikk AS regner med et effektuttak på ca 1100 kW pr. arbeidsskift og med skift på 8 timer og 

redusert uttak på natt, vil det samlede energiuttak være på ca. 13.200 kWh pr. dag. Dette tilsier at 

fiskeindustrien har et spillvarme potensial på ca 3 000 000 kWh pr. år. Dette potensialet er ikke blitt 

utnyttet pr i dag. 

6.2. Energi fra mikro-/minikraftverk: 
Kilde: www.nve.no 

Temaet små kraftverk har fått økt aktualitet de senere år. NVE (Norsk Vassdrags- og energidirektorat) 

har forvaltningsmessig ansvar for alle kraftverk, også for små kraftverk. 

NVE har som en oppgave å ha oversikt både over eksisterende kraftverk og potensial for nye 

prosjekter. I tillegg har OED (Olje og Energidepartementet) tildelt NVE et spesielt ansvar for å bidra til 

å fremme teknologi og annen kunnskap knyttet til nettopp små kraftverk. 

OED ønsker en større etablering av små kraftverk i Norge. For å nå dette målet har de etablert en 

strategi for økt etablering av små vannkraftverk. 

Små kraftverk deles inn i følgende kategorier: 
Mikrokraftverk Under 100 kW 
Minikraftverk 100 kW - 1000 kW 
Småkraftverk 1000 kW - 10 000 kW 

NVE har gjennomgått kartverk (nedslagsfelt), nedbørsdata og lignende over hele Norge for å finne ut 

hvilke områder som har nok vannføring til å kunne brukes til slik energiproduksjon. En slik 

ressurskartlegging er ikke en prosjektplanlegging der resultatet kan brukes til en eventuell 

konsesjonssøknad og bygging. Identifiserte prosjekter fra denne kartleggingen er et grunnlag for 

videre studier som tar opp mangler denne ressurskartleggingen har. Som for eksempel 

eiendomsforhold og miljøforhold. Ved å synliggjøre disse ressursene kan allmennheten vurdere 

hvilke konsesjoner som er mulig å realisere. 

http://www.nve.no/
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Basert på disse kartleggingene har NVE utarbeidet et ”atlas” som viser disse potensialene. I Båtsfjord 

er 14 lokaliteter nevnt. Skoleelva, Neptunelva, Perelva, Tverrelva, Storeleva, Nordfjordelva og 

Jonnejohka. Disse kan ha potensialet til å produsere til sammen 18,6GWh. En aktør har allerede gjort 

vurdering av minikraft fra Neptunelva men den er ikke utredet noe videre pr i dag. 

Om disse elvene er endelig realiserbare er ikke avklart. Det vil være opp til de som ønsker å gå videre 

inn i dette materialet for å finne ut om disse er endelig realiserbare. Fallrettigheter, nødvendig 

kostnader knyttet til etablering av anlegg og miljømessige faktorer må kartlegges 

 
Kilde: NVE, energiressurser, vannkraft 

 

6.3. Energi fra vindkraft 
NVE har den 1.3.2012 gitt Finnmark Kraft AS konsesjon for å bygge og drive Hamnefjell vindkraftverk. 

Finnmark Kraft AS har også søkt konsesjon for å bygge og drive vindkraftverk på Båtsfjordfjellet. Vind 

som energikilde er det nok av i Båtsfjord. Nasjonale og lokale føringer knyttet til etablering av slike 

vindparker vil være av avgjørende betydning. Vindsatsing i Finnmark lider generelt under begrenset 

kapasitet på det nasjonale nettet. 
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Utklipp fra: www.nve.no 
 

 
Utklipp fra: www.nve.no 
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Kartene viser et vindatlas som NVE har publisert på www.nve.no. Dette viser hvilke vindressurser som er tilgjengelig i 
80m høyde 

Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på 

hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, landskapsvernområdet 246 km2 og naturreservatet 

19 km2. Nasjonalparken legger begrensninger på hvilke områder som eventuelt er mulig å bygge ut. 

På http://www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvoya/ finnes ytterligere info om nasjonalparken og 

dens bestemmelser. 

6.4. Fremtidige energipotensial i havet 
Havet er et enormt energilager, som får tilført energi fra sollyset, geotermiske kilder, jordas rotasjon 

og gravitasjon i samspill med mekaniske og hydrotermiske prosesser. Fremdeles gjenstår mye 

forskning og utvikling før bølgekraft og tidevannskraft blir konkurransedyktig med kommersielle 

energikilder. Havstrøm, havtermisk energi og saltkraft har enda lenger frem, til tross for et betydelig 

potensial. 

Man gjorde noen nasjonal forsøk allerede for 20-30 år siden på å utnytte de enorme kreftene men 

teknologien er ennå ikke optimal. Det er i de seneste årene startet mange nye testanlegg både i 

Norge og i utlandet. Alle med forskjellige metoder for energiutnyttelse. Optimismen knyttet til slike 

anlegg er på vei tilbake. 

Pr i dag er det trolig bølgekraft som er det mest aktuelle prinsippet for energiproduksjon i havet i 

Båtsfjord kommune. Energipotensialet i Båtsfjord på mellom 20-25 kW/m bølgefront. Lengre sør i 

Norge kan man imidlertid komme opp i 30-40 kW/m. Dette avhenger av havdybder nær land. 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvoya/
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7. Enøk 

7.1. Enøk for Båtsfjord kommune 
Kilde: Norconsult AS 

Båtsfjord kommune har i flere år jobbet bevisst med å få ned egen energibruk i kommunale bygg.  

Gjennom å redusere egen energibruk bidrar kommunen også til reduksjoner i det globale CO2  

egnskapet. Kommunen deltar, gjennom sin avtale om levering av elektrisk energi fra Varanger 

KraftMarked AS, i kundenettverket for enøk og effektiv energibruk. Varanger KraftMarked AS er 

Varanger Kraft konsernets omsetningsselskap Nettverket omfatter samtlige kommuner i Øst-

Finnmark og innebærer blant annet at ca. 95 % av den kommunale yrkesbyggmassen i Båtsfjord 

ukentlig rapporterer sitt energiforbruk i forhold til ukemiddeltemperaturen inn i en internettbasert 

løsning som administreres av Norconsult AS. Variasjonen i ukemiddeltemperaturen over året 

fremkommer i kap 4.2. 

Det ligger enøkpotensiale i kommunens store og tunge fyringsanlegg, men da må styringsanleggene 

og fordelingsnettene bygges om. Her er det snakk om relativt kostbare tiltak, som må sees på som 

totalrenoveringer av sentralvarmeanleggene. 

Kundenettverket setter enøk i fokus og har en rekke medlemsfordeler: 

 Overordnet energioppfølging (EOS) 

 Informasjon om effektiv energibruk 

 Kurs, opplæring og fagseminar om enøk, energi og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) 

 Enøk –analyser 

 Tilgang på spisskompetanse innen energiøkonomisering 

Båtsfjord kommune har aktivt deltatt i nettverksprosessen og har hatt en nedgang i energiforbruk 

gjennom fokusering på enøk, organisering og opplæring. I tillegg kommer ytterligere 

energibesparelser ved gjennomføring av lønnsomme enøktiltak som vil bli avdekket gjennom 

befaringer etter behov. 

Grunntanken for hele nettverket er at driftspersonell skal delta aktivt for å kunne hente ut størst 

mulig potensial. 

Ved innføring av Energimerking av bygg vil kommunen via dette systemet være godt rustet til å vise 

til historiske tall. Dersom man foretar investeringer og oppgraderinger av tekniske anlegg vil man 

enkelt kunne finne ut hvilken konsekvens tiltaket har hatt for det totale energiresultatet. 
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8. linker 
www.nve.no      Norsk Vassdrags- og energidirektorat 
www.energidirektivet.no    NVE 
www.ssb.no      Statistisk sentralbyrå 
www.varanger-kraft.no    Varanger Kraft AS 
www.batsfjord.kommune.no    Båtsfjord Kommune 
www.norconsult.no/     Norconsult AS 
www.klimaloftet.no     Miljøverndepartementet 
www.enova.no      Enova SF 
www.statkraft.no     Statkraft 
www.energimerking.no    NVE 
http://www.nasjonalparkstyre.no  Varangerhalvøya Nasjonalpark 
 

  

http://www.nve.no/
http://www.energidirektivet.no/
http://www.ssb.no/
http://www.varanger-kraft.no/
http://www.batsfjord.kommune.no/
http://www.norconsult.no/
http://www.klimaloftet.no/
http://www.enova.no/
http://www.statkraft.no/
http://www.energimerking.no/
http://www.nasjonalparkstyre.no/
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Vedlegg 1: Energimerking av bygninger 
Kilde: NVE, www.energimerking.no 

EU har innført et direktiv som forplikter alle EU/ EØS land til å innføre nasjonale lover om 

energieffektivitet. Ordningen skal bidra til reduserte utslipp av klimagasser, bedret kraftbalanse og 

økt forsyningssikkerhet. 

Energimerking av boliger 
Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig. Det er eier av boligen som har 

ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det 

komme frem hvilken karakter boligen har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se 

energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggeteknisk tilstand boligen er i. 

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der 

bruker boligen. 

Energimerking av yrkesbygg 
Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1 

000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre 

energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken 

karakter bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan 

samtidig gi en indikasjon på hvilken byggeteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens 

energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen 

Kontroll varmeanlegg 
Eiere av varmeanlegg med kjel basert på fossilt brensel og hvor kjelen er eldre enn 15 år har plikt til å 

gjennomføre en engangsvurdering av hele varmeanlegget. Det stilles også kompetansekrav til den 

som skal gjennomføre energivurderingen. 

Kontrollmyndighet 
NVE forvalter og drifter energimerkesystemet. De er også ansvarlig for å følge opp de byggeiere som 

ikke gjennomfører energimerking i tråd med forskriften. 
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Energiattest 
 
NVE har utviklet et energimerkesystem som skal benyttes 

for energimerkingen og energivurderingen. Plikten til å 

energimerke innebærer at eier må foreta registrering av sin 

bolig eller bygning i NVEs energimerkesystem for å få en 

energiattest. Merkeplikten gjelder alle boliger og bygninger 

med oppvarmet areal over 50 m2. For yrkesbygninger over 

1000 m2 gjelder at de alltid skal ha en gyldig energiattest og 

at et sammendrag av denne skal være synlig for bygningens 

brukere. 

I beregningen blir det brukt normaliserte bruksverdier for 

de forskjellige bygningskategoriene. Et oppvarmingsmerke 

viser i hvor stor grad bygningens oppvarmingsbehov kan 

dekkes med andre energikilder enn elektrisitet, gass og olje. 

Videre skal energiattesten ha en tiltaksliste med oversikt  

over mulige forbedringer samt dokumentere de viktigste 

opplysningene som er lagt til grunn for energiattesten. Energiattesten har gyldighet i 10 år, men det 

anbefales at attesten fornyes når det skjer endringer som kan påvirke energitilstanden. 

Energikarakteren 
 
Energikarakteren gir en rangering av bygningen eller boligens energitilstand 

sammenlignet med tilsvarende bygninger. Energikarakteren har en skala som er 

kjent fra bl.a. hvitevarer med piler fra A til G. 

 

A-B Lavenergibygninger, passiv hus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn 
det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem. 

C  Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter 
noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem. 

D-G  Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er 

utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen. 

Oppvarmingskarakteren 
 
På en femdelt skala fra grønn til rød farge betyr grønn farge at bygningen har 

et oppvarmingssystem som gjør det mulig å varme opp boligen med fornybar 

energi uten direkte bruk av elektrisitet, olje eller gass. Karakteren er 

uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. For en stor 

enebolig vil dette være de typiske oppvarmingskarakterene for noen vanlige 

oppvarmingskombinasjoner: 
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Karakterskalaen i energiattesten 

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til 

G, og er basert på beregnet levert energi. Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering 

fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er 

installert. 

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren, 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. Tabellen nedenfor viser sammenhengen 

mellom beregnet levert energi pr. kvadratmeter og energikarakter for de ulike bygningskategoriene 

Energimerkeskala 

 

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. 

For småhus og leiligheter er karakterskalaen avhengig av bruksarealet. I tabellene under vises 

karakterskalaene for småhus og leiligheter ved noen ulike bruksareal 
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Vedlegg 2: Kart Båtsfjord kommune 
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Vedlegg 3: Kart Båtsfjord 
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Vedlegg 4: Kart Syltefjord 

 


