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Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i 

husholdninger


Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 15. september 2006, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Kraftsituasjonen 

Moderat med snø i fjellet i vinter og en tørr som
mer i flere områder av landet har ført til at magasin
beholdningen i vannmagasinene til kraftforsynin
gen er betydelig lavere enn normalt. Den lave 
magasinfyllingen gir et dårligere utgangspunkt 
foran høsten og vinteren enn det som er normalt i 
kraftsystemet. Det er ennå for tidlig å si om kraftsi
tuasjonen kan bli anstrengt til vinteren, vanligvis 
kommer det store mengder nedbør og tilsig til 
kraftmagasinene før vinteren setter inn. Knappere 
tilgang på kraft reflekteres i kraftprisene. Spotpri
sene på kraft ligger nå høyere enn i tidligere år, 
dette påvirker også utviklingen i sluttbrukerpri
sene til husholdningene. 

På bakgrunn av dette foreslår regjeringen å for
sterke aktiviteten rettet mot å redusere elektrisi
tetsbruken i husholdninger og næringsliv.  

Tiltak rettet mot husholdninger 

Regjeringen har en bred satsing på omlegging av 
energibruk og energiproduksjon. Dette er en lang
siktig satsing som reguleres gjennom en avtale 
mellom Olje- og energidepartementet og Enova. 
Enova skal prioritere de prosjektene som gir den 
høyeste effekten per støttekrone. I henhold til avta

len skal Enova også finansiere et landsdekkende 
tilbud av informasjons- og rådgivingstjenester som 
bidrar til at målene for energiomleggingen blir 
nådd. 

I lys av kraftsituasjonen er mange husholdnin
ger nå opptatt av å vurdere alternative energikilder 
som kan begrense bruken av elektrisitet. Regjerin
gen vil benytte denne situasjonen til å gjøre et løft 
for å introdusere oppvarmingsteknologi med 
begrenset utbredelse i markedet. Det er en mulig
het til å gi husholdninger tilgang på gode miljø
vennlige alternativer. Ulike husholdninger har 
ulike energibehov og det er derfor viktig å kunne 
ha et bredt tilbud. 

Regjeringen foreslår å innføre en tilskuddsord
ning for pelletskaminer, varmepumper unntatt luft
til-luft varmepumper, og styringssystemer for 
strømsparing, innenfor en ramme på 46 mill. kro
ner. Pelletskaminer kan tidsstyres og termostatsty
res slik at de er godt egnet som en stabil hovedopp
varmingskilde. I tillegg har de lave luftutslipp og 
god energiutnyttelse. Væske-til-vann og luft-til
vann varmepumper har ikke hatt samme markeds
utvikling som luft-til-luft varmepumper, og trenger 
et løft for å bli et alternativ for husholdningene. 
Støtte til styringssystemer for strømsparing er vik
tig fordi slik teknologi kan nå fram til husholdnin
ger som ikke har pipe eller opplegg for vannbåren 
varme. Ordningen vil kunne bidra til at modne tek
nologier som i dag ikke er utbredt på markedet, 
blir mer tilgjengelige for husholdningene. 
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Enova skal forvalte tilskuddsordningen, og det 
vil bli fastsatt nærmere kriterier. 

For å gjøre husholdninger og næringsliv bedre 
i stand til å ta bevisste energivalg vil regjeringen 
styrke Enovas planlagte informasjonsvirksomhet 
med 5 mill. kroner. Enova har allerede en omfat
tende informasjonsvirksomhet, men med en styr
king vil det være mulig å nå flere brukergrupper 
med flere typer informasjonstiltak gjennom flere 
medier. Det holdningsskapende arbeidet er spesi
elt viktig nå på bakgrunn av kraftsituasjonen. 

De nye tiltakene kommer i tillegg til Enovas for
valtning av ordninger for en miljøvennlig energi
omlegging under Energifondet. 

Budsjettforslag 

Kap. 1825 	 Omlegging av energibruk og 
energiproduksjon 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 
Regjeringen foreslår å styrke Enovas informasjons
virksomhet rettet mot husholdninger og nærings
liv. 

Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til informa
sjonsarbeid under kap. 1825, post 21 Spesielle 
driftsutgifter. 

Ny post 70 Tilskudd til elektrisitetssparing i hushold
ninger, kan overføres 

Regjeringen foreslår å innføre en tilskuddsordning 
til husholdninger som vil investere i elektrisitets
sparende tiltak. 

Det foreslås å bevilge 46 mill. kroner under 
kap. 1825, ny post 70 Tilskudd til elektrisitetsspa
ring i husholdninger. 

Olje- og energidepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i hushold
ninger. 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i husholdninger i 
samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i 
husholdninger 

I 

I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1825 
21 

Omlegging av energibruk og energiproduksjon 
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med 
fra kr 14 500 000 til kr 19 500 000 

.................................. 5 000 000 

70(ny) Tilskudd til elektrisitetssparing i  husholdninger, kan overføres, 
bevilges med .............................................................................................. 46 000 000 




