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Høringssvar fra Rørentreprenørene Norge
– N OU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats

Rørentreprenørene Norge vil i likhet med Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) avgrense vårt
høringssvar til kapittel 9: Elektrisk kraft mv. i Nord - Norge. Rørentreprenørene Norge støtter
utvalgets konklusjon om at fritaket for merverdiavgift for strøm for husho ldninger i Nord - Norge
bør avvikles. Dagens ordning premierer de som bruker mest strøm i stedet for å motivere til å
redusere strømbruken mest mulig.

Utstyr for å utnytte solenergi og grunnvarme har i dag ordinær mva sats på 25%
Utvalget sier at solenergi og grunnvarme er energikilder som omfattes av fritaket for
merverdiavgift i Nord - Norge. Vi vil i likhet med NOVAP hevde at dette er en feilaktig
saksopplysning i høringsnotatet. For at en husholdning skal kunne utnytte solenergi eller
grunnvarme må de inv estere i et solenergianlegg eller en varmepumpe. D isse investeringen e har
ordinær merverdisats på 25 prosent. Når utvalget skriver at alternative energikilder er omfattet av
merverdiavgiftsunntaket, vil dette i praksis være bioenergi og fjernvarme som leve res av en
tredjepart.

Investering i utstyr for energieffektivisering er heller ikke omfattet av unntaket, selv om disse
investeringene bidrar til at husholdningene får en lavere strømregning.

Lavere strømregning kan oppnås på flere måter
Fordelen av av giftsfritaket hadde en anslått verdi på om lag 1 mrd. kroner i 2018, jf. Prop. 1 LS
(2018 – 2019) Skatter, avgifter og toll 2019. Enova gir hvert år omtrent 250 millioner kroner i støtte
til enøktiltak i husholdningene. Hvis merverdiavgiftsfritaket avvikles og disse midlene brukes til å
støtte konkrete og effektive enøktiltak i husholdningene i Nord - Norge, medfører det lavere
strømregning.

Investeringer i enøktiltak skaper mange arbeidsplasser i regioner
Midlene som blir tilgjengelig ved en avvikling av fritaket for merverdiavgift for strøm kan anvendes
til investeringsstøtte for enøktiltak. De nye arbeidsplassene investeringsstøtten i enøktiltak vil
skape i byggenæringen vil medføre vekst på mange andre områder i landsdelen, samtidig som
inn byggerne får lavere strømregninger som oppveier for at momsfritaket er borte.

Regjeringen har ambisjoner om energisparing
Støtte til Enøktiltak i Nord - Norge som skissert over vil bidra til at man når målene Regjeringen har
slått fast i Granavoldenerklæri ngen om at bygg skal spare 10 TWh innen 2030.
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Rørentreprenørene Norge støtter NOVAPs synspunker i denne høringen og gjentar de:  

• Fritaket for merverdiavgift for strøm til husholdninger bør avvikles 

• Hvis fritaket for merverdiavgift avvikles, bør provenyet anvendes til å gi støtte til enøktiltak til 
husholdningene i Nord-Norge.  

• Hvis det gis støtte til enøktiltak fremfor fritak for merverdiavgift vil dette kunne gi 
husholdningene lavere nettleie 

• Vi er enig med utvalget at det er bedre å gi generell økonomisk støtte til husholdninger eller 
utvide andre ordninger som økt skattefradrag enn fritak for merverdiavgift for strøm. 

• En avvikling av ordningen vil gjøre det lettere å nå målet om 10 TWh energisparing i bygg 
innen 2030, og å oppfylle EUs energieffektiviseringsdirektiv. 

• NOVAP er enig med utvalget i at ordningen gir mindre effektiv ressursbruk. 
 

 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 
Rørentreprenørene Norge er en landsdekkende bransjeforening for rørleggerbedrifter av ulik 
størrelse. Vi sender i denne saken en høringsuttalelse på vegne av rørbransjen i Norge 
 
Våre medlemsbedrifter er landets ledende rørleggerbedrifter, representert ved både små og store 
selvstendige bedrifter, større konsern samt kjedetilsluttede bedrifter av ulik størrelse. Våre 
medlemsbedrifters arbeid utgjør omlag 70% av rørbransjens totale omsetning. Bransjen bygger 
ut og vedlikeholder mange millioner kilometer med rør som frakter og lagrer energi i flytende 
form rundt og mellom bygg i hele Norge. De beslutninger som tas rundt avgifter på strøm 
påvirker i stor grad hva slags fremtidige arbeidsoppgaver rørbransjen skal ha og hva slags 
kompetanseutvikling vi skal bedrive. For våre bedrifter i Nord-Norge vil innføring av 
merverdiavgift gi mange arbeidsplasser og behov for økt rekruttering av ungdom som tar 
fagutdanning.som rørlegger. Dette forutsetter at de økte inntektene skal brukes til effektive enøk 
tiltak for å få ned strømbruken i landsdelen.  
 
Rørentreprenørene Norge er et bransjenettverk av rørleggerbedrifter som ønsker å bidra til at 
rørbransjen er med i fremtidens utvikling av en grønn byggenæring. Vi er som bransjeforening 
en del av BNL, Byggenæringens Landsforening innunder NHO familien. 


