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Energimeldingen 
 

Avsluttende innspillsmøte 9. desember 2015 – BNLs hovedpunkter 
 

Byggenæringens Landsforening, BNL, viser til tidligere innspill til energimeldingen i brev 
datert 5. desember 2014. Nedenfor følger de viktigste punktene BNL ønsker å presisere i 
avsluttende runde. 
 

 BNLs viktigste anliggende i forbindelse med energimeldingen er energieffektivisering 

av bygg. Som kjent brukes nesten 40 % av all stasjonær energi i bygg. Nybygg og 

rehabilitering skjer bare i 1-2 % av bygningsmassen i året. Derfor er virkemidler for å 

utløse energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse viktigst. 

 Riksrevisjonens rapport i høst slår fast at hverken juridiske eller økonomiske 

virkemidler for energieffektivisering av bygg virker etter hensikten. – Stortingets 

forutsetning om å redusere energibruken i bygg betydelig fram mot 2020 vil ikke bli 

oppfylt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.  

 Økonomiske virkemidler for eksisterende boliger er de virkemidlene som treffer 

dårligst, samtidig som det er i husholdningene energibruken er størst i byggsektoren. 

 Tilskudd til helhetlig oppgradering av bygg i Enova er nesten ikke brukt. Det er for dyrt 

for vanlige boligeiere å foreta slik oppgradering. Bare 113 av over 2,3 mill husstander 

hadde fått slik støtte i en toårsperiode. Riksrevisjonen kommenterer det er 0,05 

promille av boligbyggene. 

 Enovatilskuddet, som er en rettighetsbasert og enkel ordning med støtte til skrittvise 

tiltak i husholdningene kunne vært svært vellykket, men er det ikke. I august var bare 

29 av 250 mill brukt av disponible midler for 2015. 

 Årsaken er at Enova ikke støtter de tiltakene som folk har mest bruk for; isolerering og 

tetting av bygningskroppen. Dette er dyre tiltak, men energisparepotensialet her er 

stort. I dag støttes nesten bare energiomlegging og energiproduksjon, ikke 

energieffektivisering i ordningen. 
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Det er viktig at følgende skjer: 

 Det må klargjøres om det er viktig å spare energi i Norge. Hvis så er tilfelle må det 

settes et klart mål for hvor mye som skal spares i bygninger, og det må angis hvordan 

dette skal måles på en presis måte. Det må også klargjøres tydelig hva som er 

energieffektivisering og hva som er energiomlegging. 

 Enova fungerer ikke for eksisterende boliger. De fungerer til en viss grad for 

næringsbygg og for å stimulere til energiomlegging ved hjelp av tekniske 

installasjoner, men de fungerer ikke for å få til energieffektivisering ved helt sentrale 

energisparetiltak på bygningskroppen. Dette kommer klart fram i Riksrevisjonens 

rapport. 

 BNL foreslår at OED og Enova fratas oppdraget med energieffektivisere eksisterende 

boligmasse ved enkelttiltak på bygningskroppen. Dette oppdraget bør overføres til 

Finansdepartementet ved den nye skattefradragsordningen for husholdningene. 

Finansdepartementet kan samarbeide med Kommunal- og regionaldepartementet om 

hvilke energieffektiviseringstiltak som bør stimuleres på bygningskroppen.  

 Oppnådd energieffektivisering må måles i kWh. Energiomlegging fra fossil til fornybar 

og direkte CO2-utslipp kan måles i CO2-ekvivalenter. 

 Ambisiøse, skrittvise tiltak til energieffektivisering av bygningskroppen må bli en 

vesentlig del av den kommende skattefradragsordningen. Dette er de tiltakene som 

har størst potensiale for energieffektivisering, har lengst levetid og er de støttetiltak 

boligeier i høyest grad etterspør. 
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