
Ta en gratis og objektiv 
energianalyse av din 

bolig idag!

energiportalen.no



Mange oppfatter forvaltning av bolig som 
komplisert. Energiportalen er et naturlig 
sted å starte, enten for deg som planlegger 
oppussing, ønsker en lavere strømregning 
eller å øke komforten og samtidig bidra til 
et bedre miljø.



Hvorfor bruke 
energiportalen? 

Du sparer penger. Finn det mest 
lønnsomme energitiltaket for din bolig

Du rigger huset ditt for riktig energisparing 
og komfort, men husk at energisparing 
krever også energiriktig adferd

Du sparer miljøet. Redusert energibruk gir 
lavere CO2-utslipp fra boligen din



Undersøkelser viser at bevissthet på 
eget energiforbruk kan bidra til å 
redusere energiforbruket med opptil 
10 prosent.



• Hva er strømforbruket mitt pr år?
• Hvilke energikostnader har jeg?
• Hvor mye CO2 slipper boligen min ut?
• Hvilket energimerke har huset mitt?
• Hvilket energitiltak lønner seg for nettopp min bolig?
• Hva kan jeg sparer på å montere en varmepumpe?
• Hva med vedovn, bergvarme eller solfangersystem?
• Hva med å etterisolere vegger og tak, eller sette inn nye vinduer?
• Hvem i mitt nærområde kan levere tiltaket?

energiportalen.no 
har svaret for din 
bolig – helt gratis



Alle boliger er unike. 
Energiportalen gir deg 
mulighet til effektivt å 
gjøre en energianalyse 
av nettopp din bolig

Analysen er objektiv  
og gir deg muligheten  
til å vurdere de mest  
aktuelle energitiltakene 
på markedet. Dette 
kan du gjøre i ro og 
mak, med det samme 
verktøyet som proffene 
bruker, hjemme i din 
egen stue

Hva får du?
Energiportalen er enkel å bruke. 
Du får et objektivt estimat over 
besparelsene av ulike energitiltak  
– også i kombinasjon.



LOGG PÅ BAKGRUNN BEREGNE TILTAK
finn 

leverandør

Logg deg på: 
energiportalen.no 
Tast inn adressen 
og finn din bolig.

Se estimatet for boligens 
årlige energiforbruk, energi-
kostnad, CO2-utslipp og 
energimerke

Se listen over 
leverandører i ditt nær-
område som kan installere 
tiltaket du har valgt

Prøv ut ulike energitiltak 
og se hva du kan spare. 
Finn det energitiltaket som 
passer best for din bolig

Se  
estimatLogg på vurdere 

tiltak



Energiportalen.no gir et gratis og objektivt estimat for din individuelle bolig 
basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) koblet opp 
mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. 

Estimatet kan spisses ytterligere i tjenesten med egen informasjon, som 
installerte energitiltak som ikke er registrert i offentlige databaser, avvikende 
gjennomsnittstemperatur i boligen, antall mennesker i boligen, egne 
strømpriser mm. Energianalysen din med energimerke for boligen kan du få 
tilsendt på e-post fra tjenesten. Energiportalen er 100 % objektiv. 

Leverandørene av tiltak listes opp på bakgrunn av geografi. De er hentet fra 
mesterforbundene, og har ingen kommersiell kobling til Energiportalen.  

Hva gjør Energiportalen?



Kontakt flere leverandører for et 
gratis pristilbud, slik at du får et 
godt sammenligningsgrunnlag.



Ønsker du veiledning,  
informasjon om støtte- 
ordninger eller bistand  
til ditt boligprosjekt? Ta  
kontakt med en av våre  
energirådgivere for en  
uforpliktende samtale. 

Telefon:  
47 22 20 76 

E-post: 
post@energiportalen.no

Kontakt oss





Energiportalen.no er levert i samarbeid 
med din kommune og dermed gratis å 
bruke. Tjenesten er utviklet av Norges 
ledende selskap på energirådgivning til 
boligeiere.

Energiportalen:  Bygdøy Allé 23, 0262 Oslo ︳ Telefon: 47 22 20 76 ︳ E-post:  post@energiportalen.no


