borettslag og sameier

Energivurdering av tekniske anlegg

I Oppsal borettslag i Oslo kontrollerer de oljefyren hvert eneste år.
– Godt vedlikehold sikrer at borettslaget får mest mulig varme ut av brenselet, sier Johan Haugseth fra OBOS Prosjekt.

Har ditt borettslag eller
sameie oljefyr eller felles
ventilasjonsanlegg?
Nytt krav om energivurdering gjør at
dere kan spare energi.
Ditt borettslag eller sameie kan være omfattet av et krav om at oljefyr eller
andre typer tekniske anlegg skal energivurderes. Det betyr jevnlige kontroller
av anlegget – og mulighet for å spare energi og penger.

Hvilke tekniske anlegg
skal energivurderes?
Se oversikten på side 2

Hva får borettslaget
igjen etter en energi
vurdering?
Målet er å sikre effektiv drift og
tilpassede anlegg uten unødvendig
energibruk. Dere får en rapport
med forslag til mulige forbedringer.
Les om fordelene på side 2

Les mer på side 3
www.energimerking.no
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Energivurdering gir mange fordeler:

Hvorfor skal oljefyren og ventilasjonsanlegget sjekkes?
Mange anlegg bruker i dag unødvendig mye energi. En feil innstilt
oljebrenner eller et feil innregulert varmeanlegg kan øke energikostnadene
med opp til 30 prosent. Et godt vedlikeholdt anlegg kan bidra til lavere
driftsutgifter for borettslaget eller sameiet.
Dersom ditt borettslag eller sameie er av
en viss størrelse og har et felles teknisk
anlegg som ventilasjonsanlegg, varme
anlegg eller oljefyr, må en energivurdering
gjennomføres. Kravene trådte i kraft
1. juli 2010. Det betyr at dere må få noen
til å gjøre en kontroll nå. Kontrollen skal
gjentas regelmessig.

Hvordan gå fram for å få utført
en energivurdering?
Det er eier av bygget som er ansvarlig for
at kontrollen, eller energivurderingen,
gjennomføres. I mange tilfeller vil dette
være styrets oppgave.
Start med å kontakte for eksempel:
• Vaktmester eller driftsansvarlig i borettslaget. De vet om de tekniske anleggene
har hatt regelmessig service og eventuelt
av hvilken leverandør.
• Leverandører av tekniske anlegg
• Tekniske rådgiverselskaper (ingeniør
selskaper)

Disse aktørene skal kjenne til kompetansekravene for fagfolk som kan utføre energi
vurderingen. Kravene vil variere etter type
anlegg. I en del tilfeller kan de nevnte
aktørene gjennomføre oppdraget selv.
Sørg for at den som skal utføre jobben kan
dokumentere nødvendig kompetanse.
Kompetansekravene er nærmere beskrevet på www.energimerking.no
Energimerking av leiligheter kan med
fordel gjennomføres samtidig med at det
blir foretatt energivurdering av tekniske
anlegg. Energivurderingen er derfor en
anledning til også å planlegge eventuell
energimerking i borettslaget eller sameiet.

Byggeier må ta stilling
til sluttrapporten
Rådgiver, altså den som gjennomfører
energivurderingen, skal skrive en rapport
som dokumenterer registrerte målinger og
mulige avvik, samt ha forslag til hvordan
oljefyren eller anlegget kan driftes bedre.
Som byggeier må borettslaget eller sam-

Riktig dimensjonering av kanaler og ventiler gir
lavere luftmotstand, mindre behov for vifteenergi
og mindre støyplager.

eiet ta stilling til de foreslåtte tiltakene da
disse kan bidra til reduserte driftsutgifter.
Rapporten er en formell kvittering på
at energivurderingen er gjennomført.
Borettslaget og sameiet bør derfor lagre
rapporten sammen med annen relevant
dokumentasjon om drift og forvaltning
av anlegget.

Tilpasning av vannbårne energisystemer

Sjekk ventilasjonsanlegget – det lønner seg

Har borettslaget eller sameiet vannbårne energisystemer,
sjekk om anlegget er tilpasset byggets og beboernes behov.
Er det f eks riktig innregulert, er det termostatstyring osv.
Det kan gi reduserte energikostnader.

Ventilasjonsanlegget kan for eksempel bruke mindre energi
hvis filteret blir skiftet. Andre tiltak som kan gi meget store
besparelser er varmegjenvinning fra ventilasjonsluften og/
eller behovsprøvet ventilasjon, såkalt VAV anlegg.

Sjekk om ditt borettslag eller sameie er berørt
Størrelsen på boligblokk	Type anlegg	Type kontroll

Bygg (areal) over 400 kvm 	Gass- eller oljefyr (sentralfyr)

Energivurdering hvert 4. år

Bygg (areal) over 2 000 kvm

Energivurdering hvert 2. år

Oljefyr (sentralfyr)

Bygg over 500 kvm 	Kjøl- og/ eller ventilasjonsanlegg

Energivurdering hvert 4. år

Bygg over 400 kvm	Varmeanlegg med oljefyr
som er mer enn 15 år gamle

Engangsvurdering som skal utføres innen
ett år etter at oljefyren er 15 år gammel

Det foreligger forslag til forskriftsendring som innebærer at flere anlegg må energivurderes.

Energivurdering brosjyre_0211.indd 2

23.03.11 15.56

«Godt vedlikeholdt brenner
til fyringsanlegget lønner seg»

Sparer penger på godt vedlikehold
I Oppsal borettslag får 600 leiligheter varme fra et felles sentralfyringsanlegg. Anlegget kjører
på både olje, gass og elektrisitet og blir kontrollert med jevne mellomrom. – Jeg hører og lukter om
det er noe galt med kjelen, forteller vaktmester Øyvind Teien.
Teien har i over tretti år passet på at alt
går bra for seg i sentralfyringsanlegget til
Oppsal borettslag i Oslo.
Ved manglende vedlikehold bruker anlegget mer olje eller gass, og kostnadene
for borettslaget blir høyere. For både små
og store sentralfyringsanlegg er dette viktig.
Godt vedlikehold sikrer høy virkningsgrad
på anlegget, noe som betyr at anlegget får
mest mulig energi ut av brenselet.
– Høy og jevn forbrenning i kjelen er
som langkjøring av bil, det sparer drivstoff.
Feildimensjonerte oljefyringsanlegg gir
ofte mer stopp og start av anlegget,
og høyt forbruk av brensel, som ved
bykjøring, forklarer energirådgiver Johan
Haugseth i OBOS Prosjekt.

kontroller av anlegget blir mindre viktige.
Erfaringen til vaktmester Teien er at nye
kompliserte systemer må etterses like mye
som de gamle.

Dokumentasjon og bevisstgjøring
– Regelmessige energivurderinger vil være
en dokumentasjon av kontrollrutinene vi
har og de målingene vi allerede gjør, sier
Øyvind Teien. Er det større tiltak som må

gjennomføres, er det viktig med god
dialog med styret i borettslaget. Det er
styret som må ta beslutningene om større
reparasjoner, utskiftning av anlegg og
andre store tiltak.
For borettslag og sameier kan derfor
gjennomføring av energivurdering bidra
til bevisstgjøring om driftskostnadene til
sentralfyr og ventilasjon, og sikre godt
vedlikeholdte anlegg.

Både nye og eldre anlegg
må sjekkes
På nyere sentralfyringsanlegg er mye
automatisert. Ved høye strømpriser vil en
koble over til oljefyring. Temperaturen
styres nøyaktig, CO2 utslipp måles og
kjelen stopper om det registreres feil.
Automatikken betyr ikke at jevnlige
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Godt isolerte rør betyr mye spart energi.
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Felles ventilasjonsanlegg krever kontroller. Stor diameter på kanaler, korte føringsveier og runde kanalbend fører til
små trykkfall i kanalen, med mindre behov for vifteenergi til å drive ventilasjonsluften rundt i bygningen. I tillegg vil
godt isolerte ventilasjonsrør sikre at varme- og kjøleenergien kommer frem der det er behov for den.

Registrer energivurderingen hos NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget egne skjemaer
for energivurdering tilgjengelig på www.energimerking.no. Den som foretar
energivurderingen må laste opp skjemaene med opplysningene i energimerkesystemet til NVE som en kvittering på at energivurderingen er utført.
Slik går du fram
• Innlogging til energimerkesystemet går
via Altinn (eller MinId).
• Styreleder eller forretningsfører logger
inn på Altinn og gir rådgiver adgang til å
registrere energivurderingen.
• Rådgiver kan deretter logge seg inn
og registrere energivurderinger i NVEs
energimerkesystem (EMS).
• Se også www.energimerking.no for
nærmere beskrivelse av innloggingen.
• Kontakt Enova Svarer på 08049 eller
svarer @ enova.no ved spørsmål.
Byggeier må vurdere eventuell oppfølging
av energivurderingen. Borettslaget eller
sameiet bør lagre rapporten sammen med
annen driftsinformasjon om anlegget.
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Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Energivurdering brosjyre_0211.indd 4

Telefon 22 95 95 95
www.energimerking.no

23.03.11 15.56

