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BNLs innspill til møte om Enovas rolle fra 2021 

Det vises til at det skal lages en ny avtale om Enovas rolle fra 2021. Nedenstående oppsummerte 

innspill fra Byggenæringens Landsforening gis muntlig i innspillmøte hos KLD 4. februar 2020. 

 I utgangspunktet er gjeldende avtale for Enova god og ganske godt tilpasset oppgaven som 

skal løses også framover. Det er mer opp til Enova å bruke mandatet på en effektiv og klok 

måte. Noen presiseringer kan være nødvendig. 

 De tre eksisterende delmålene reduserte klimagassutslipp, økt innovasjon innen energi- og 

klimateknologi og styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og 

energibruk dekker mye. 

 Verdikjeden bygg, anlegg og eiendom står for ca 15 % av de norske klimagassutslippene. Vi 

har behov for støtte til bedrifter og løsninger som kan bidra til at disse utslippene går ned. 

Da må spesielt utslipp fra materialproduksjon, byggeplassaktiviteter (maskiner, utstyr og 

oppvarming/tørking) og transport være med.  

 Støtte til prosjekter som fremmer sirkulær økonomi i samspill med kutt i klimagassutslipp 

og energieffektivisering må kunne støttes i alle sektorer. 

 Utslipp fra maskiner både på og til/fra bygg- og anleggsplass må være dekket av mandatet. 

Pr i dag har vi ikke gode nok løsninger for elektrifisering av de store maskinene. Det må 

derfor også jobbes med logistikk og prosess for å få ned utslipp i tillegg til energiomlegging 

og effektivisering av maskiner og utstyr. Det må være rom for slike prosjekter gjennom 

Enova. 

 Utslipp fra oppvarming har gått drastisk ned etter forbud mot fossil olje til oppvarming, 

men fremdeles går nesten 40 % av den stasjonære energien til drift av bygg. 

 Når Norge skal redusere sine utslipp med 50-55 % i 2030 vil det være behov for effektiv 

bruk av all tilgjengelig energi. I bygg kan store mengder ren energi fremdeles frigis. For 

forsyningssikkerheten og effektreduksjon må energieffektivisering av bygg fremdeles 

vektlegges. BNL mener innsatsen bør trappes kraftig opp. 

 EU presenterte sin Green Deal før jul 2019. Her lanserte kommisjonen en stor 

renoveringsplan for Europa. Målene er høye og slagordet er at "alle skal med". Enovas 

mandat er ikke tilrettelagt for en slik innsats. Bestillingen mangler. 

 Selv om antall boligeiere som får støtte til full energioppgradering av boligene sine har økt 

til opp under 500 i 2019 står fremdeles en halv million boliger igjen som er bygget mellom 

1945 og 1980. BNL foreslår at Enova gis et eget energisparemål, gitt i TWh for boliger, i 

mandatet for å oppfylle Stortingets vedtak om energieffektivisering av eksisterende bygg.  
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 I dag er det boligeiere som har råd til helhetlig oppgradering som får støtte. Slik kan det 

ikke fortsette om Norge skal følge EUs "alle skal med" og om vi skal hente ut det store 

volumet med ren energi fra eksisterende bygg. Enova har verktøyet, men ikke bestillingen 

fra regjeringen. Det nye mandatet bør omfatte denne bestillingen. 
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