Egenoppgaven er til hjelp for takstingeniøren til å utfylle den ferdige energisertifikatet.
Noen sp.mål er ikke relevant for din bolig, stryk da ut alle alternativer.
Takstingeniøren vil etter befaring, sammen med deg, kvalitetssikre de opplysninger som er gitt.
Diverse opplysninger.
Hjemmelshaver/eier
Adresse til kontrollert bygning
m/postnummer
Fakturaadresse
Ved postsendt faktura.
Faktura/rapport sending
1. Faktura på e.post? ingen gebyr
2. Postsendt faktura kr. 35,3. Rapport på e.post ingen gebyr.
4. Postsendt rapport + kr 65,-

Oppgi din e.postadresse her.

Bygningsopplysninger
Byggeår hovedbygg.
Byggeår til/påbygg/
v/flere oppgi alle årstall
Gårds og bruksnummer.
Sett gårdnummer først
Hvor lenge har du eid/bebodd boligen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ja
Nei
Vet ikke
Er tilbygg/påbygg byggemeldt Bygningsmyndighetene
Er det fagpersoner som har byggesøkt og oppført tilbygget?
Kjenner du navnt på tiltakshaver?
Vinduene byttet ut (skriv årstall i denne linjen)
Isolasjon i vegger
Isolasjon i gulv / etasjeskille mot kaldt kjeller?
Isolasjon i tak / etasjeskille mot kaldt loft?
Etterisolert i fobindelse med utskifting av kledning
Etterisolert i forbindelse med takpanel i kjeller?
Tykkelse isolasjon bak kledde vegger i kjeller.
Grunnmur, sett ring rundt:
Betong Lettklinkerbetongbokker
Sementblokk
Isoblokk
Oppvarmingskilder, sett ring rundt:
EL Vedovn
Olje
Varmepumpe
Vannbåren varme
Andel i prosent, skriv under:
Varmegjennvinning

13.

Ventilasjon, sett ring rundt:

Bygningsmessige oppgraderinger

Naturlig

Mekanisk avtrekk

Balansert
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Oppgraderinger mm.
1.

Nytt ildsted

2.
3.

Varmepumpe
Vinduer

Dokumentasjon
1.
2.
3.
4.
5.
6.

År

Ikke
utført

Kommentar: Benytt ev. Ledig plass på nedsiden

År

Ikke
utført

Utført av:

Etterisolering vegg
Etterisolering etasjeskille
Tetthetsprøving
Samsvarserklæring (dato)
Oppvarmingskilde.

Annet
Bydel boligen tilhører

Informasjon klassifiseringer
Lavenergibygninger og passivhus. Bygninger som normalt tilfredsstiller
A-B
C
D-G

strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt
varmesystem.
Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og
bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.
Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som
ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Dato

Signatur. _______________________________

Eventuelle tilleggskommentarer.
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