Til Stortinget v/Energi- og miljøkomiteen
Kopi: Finanskomiteen

Oslo. 16. februar 2021

Energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen
Dette er et felles innspill til Energi- og miljøkomiteen fra 29 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og
bransjeorganisasjoner, i anledning Stortingets behandling av Klimaplan (Meld. St. 13 (2020–2021)).
Organisasjonene vil bemerke at en rekke gode forslag i klimaplanen bør suppleres av enøktiltak. Bygg
er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Husholdningene
bruker hvert år rundt 40 TWh elektrisitet. I 2019 var dette 30 % av totalt strømforbruk i Norge.
Energisparing i bygg kan gi store mengder konfliktfri strøm. Dette er et avgjørende bidrag som i for
liten grad er hensyntatt i klimaplanen.
Organisasjonene støtter fullt ut regjeringens utsagn i klimaplanen:
"Frigjord energi i byggsektoren kan nyttast i andre sektorar for å erstatte fossil energi og kan hjelpe
til med å avgrense både behovet for ny kraftproduksjon og inngrepa i urørt natur. "
Derfor peker organisasjonenes innspill spesifikt på behovet for videre oppfølging av stortingsvedtak
fra 30. mai 2017:
"Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 legge fram en plan for hvordan man kan
realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Planen skal inneholde en konkret nedtrappingsplan
i bygg og en virkemiddelpakke med eksisterende og nye virkemidler for å realisere målet."

Vi ber komiteen ta inn følgende merknader ved Stortingets behandling av klimaplanen:
Vedtak 1
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for hvordan man skal realisere 10 TWh energisparing i
bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TWh. Planen må inneholde en konkret nedtrappingsplan for
energibruk og en virkemiddelpakke med eksisterende og nye virkemidler for å realisere målet.
Vedtak 2
Stortinget ber regjeringen om å videreføre nåværende støtteordninger for yrkesbygg og boligblokker
gjennom Enova, frem til en konkret nedtrappingsplan i bygg er utarbeidet og godkjent av Stortinget.
Vedtak 3
Stortinget ber regjeringen sikre at minimum 300 millioner blir utbetalt til energitiltak i
husholdningene gjennom Enova, frem til en konkret nedtrappingsplan i bygg er utarbeidet og
godkjent av Stortinget.
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Insentivene til energisparing og egenproduksjon svekkes
Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Målet ble først introdusert
ved behandling av energimeldingen i juni 2016. Det har nå gått nærmere 5 år, uten at regjeringen har
lagt fram noen plan.
I mellomtiden svekkes insentivene for energisparing og egenproduksjon i bygg. I ny Enova-avtale som
ble signert i desember 2020, er mål for energieffektivisering fjernet. I januar fulgte Enova opp med å
fjerne støtteprogrammer for energisparing i yrkesbygg og boligblokker.
Midlene som stilles til disposisjon for husholdninger og forbrukere er økt fra 250 til 300 millioner i ny
Enova-avtale. I ny avtale skal midlene bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Tidligere avtale knyttet midlene opp til energitiltak i husholdningene.

Oppretthold støtteordninger til nedtrappingsplan er på plass
Vi frykter at Enovas insentiver for energieffektivisering nå raskt trappes ned før det kommer på plass
en ny plan og virkemidler. For å trygge arbeidsplasser og kompetanse frem til en nedtrappingsplan er
utarbeidet, er det viktig at Enova opprettholder støtte til energisparing i husholdninger, yrkesbygg og
boligblokker. En periode med lavere etterspørsel vil sette markedet tilbake, og svekke grunnlaget for
senere omstilling.
Vi ber derfor komiteen sikre at dagens tilbud opprettholdes frem til en nedtrappingsplan for
energibruk i bygg er utarbeidet og godkjent av Stortinget.
Av minimumsbeløpet på 250 millioner kroner som er avsatt til energitiltak i husholdningene, ble kun
156 millioner delt ut i 2020. Husholdningene betaler til sammenligning hvert år inn rundt 400
millioner kroner til Enova gjennom påslaget på nettleien.
Vi opplever at når det i avtalen står "stille til disposisjon", vil det de fleste år bety at utbetalingene
ligger langt under det avsatte minimumsbeløpet. Vi ber komiteen om å sikre at rammen ikke bare
stilles til disposisjon, men faktisk utbetales i støtte til energitiltak i husholdningene.

Vi vil være en god medspiller
Organisasjonene bak dette brevet ønsker å være en konstruktiv medspiller i videre prosess med
utvikling av mål og virkemidler.
Vi sikter her spesielt til det varslede arbeidet med en langsiktig strategi for rehabilitering av bygg
frem mot passivhusnivå i 2050, og mer kortsiktig til nedtrappingsplanen for bygg som Stortinget har
bedt om (10 TWh redusert energibruk i bygg innen 2030).

Side 2
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