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Bevilgning til tiltak rettet mot å redusere
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Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 17. januar 2003,
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Bondevik II)

Kap. 1820, 1825

1 Kraftsituasjonen

Situasjonen i kraftmarkedet er meget bekymrings-
full. Utviklingen i kraftmarkedet har ført til at pri-
sene på elektrisitet har steget kraftig. Tilsigene til
kraftmagasinene høsten 2002 var det laveste som
er registrert noensinne. Samtidig fikk vi en tidlig
vinter med kaldere vær enn normalt i de største
forbruksområdene.

På denne bakgrunn er det viktig med tiltak som
kan bidra til å bedre energisituasjonen.

2 Tiltak rettet mot forbrukerne

Regjeringen vil så raskt som mulig gjennomføre
konkrete tiltak rettet mot forbrukerne for å bidra
til å bedre energisituasjonen. For det første er det
nødvendig å gi forbrukerne målrettet informasjon
som gjør dem bedre i stand til å spare energi på en
fornuftig måte. For det andre vil Regjeringen gi
økonomisk støtte til husholdninger som vil inves-
tere i miljøvennlig alternativ energi eller andre
konkrete sparetiltak. Tiltakene er knyttet til da-
gens situasjon i kraftmarkedet. De peker samtidig
i retning av mer bevisst energibruk og en mil-
jøvennlig energiforsyning.

De nye tiltakene kommer i tillegg til Enovas
forvaltning av ordninger for en miljøvennlig ener-
giomlegging under Energifondet. Det er et konti-
nuerlig og langsiktig arbeide som skal bidra til en
mer robust, fleksibel og allsidig energiforsyning,
slik at vi blir mindre avhengig av elektrisitet produ-
sert fra vannkraften. Energifondet støtter først og
fremst større energibrukere og produsenter fordi
det gir de mest langsiktige og kostnadseffektive
resultatene. Overfor mindre forbrukere driver
Enova en bredt anlagt informasjonsvirksomhet
som skal bidra til valg av fornuftige energiløsnin-
ger og en bevisst holdning til energibruken. Det
vises videre til at Regjeringen i St.prp. nr. 41
(2002–2003) forslår en engangsutbetaling til hus-
holdninger som mottok bostøtte 3. termin 2002 på
kr 700 per husholdning for å kompensere for øk-
ningen i strømprisen. Engangsutbetalingen omfat-
ter 106 000 husholdninger, og innebærer en støtte
på totalt 75 mill. kroner. Utbetalingen kommer i
tillegg til den vedtatte økningen i sjablonen for lys
og varme for 2003 på gjennomsnittlig kr 450 for
alders-, uføre- og etterlattepensjonister med inn-
tekt under minstepensjon tillagt 30 pst.
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3 Budsjettforslag

Kap. 1820 Norges vassdrags- og
energidirektorat

Ny Post 23 Informasjonstiltak for energisparing
Regjeringen har besluttet at det så raskt som mulig
skal settes i gang en rekke informasjonstiltak som
kan bidra til å bedre energisituasjonen. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil som an-
svarlig energimyndighet gjennomføre slike infor-
masjonstiltak overfor forbrukerne. Tiltakene skal
være praktiske, informative og målrettede i for-
hold til slik situasjonen kan bli utover vinteren og
våren. Det vil være aktuelt å fokusere på de deler
av landet hvor kraftsituasjonen er mest kritisk.

Fordi det er viktig å komme raskt i gang, har
Regjeringen ved kgl.res. 21. desember 2002 ved-
tatt at Olje og energidepartementet i 2003 kan ut-
giftsføre uten bevilgning inntil 3,5 mill. kroner
knyttet til informasjonstiltak i regi av NVE under
kap. 1820, ny post 23 Informasjonstiltak for ener-
gisparing.

For å ha effekt må NVEs informasjonstiltak
være av en viss størrelse. Det foreslås derfor å
bevilge totalt 20 mill. kroner under kap. 1820, ny
post 23 Informasjonstiltak for energisparing.

Kap. 1825 Omlegging av energibruk og
energiproduksjon

Ny Post 70 Tilskudd til elektrisitetssparing i
private husholdninger

I en situasjon med høye strømpriser ønsker Regje-
ringen å bidra til en fornuftig energiomlegging
også for private husholdninger. Situasjonen i kraft-

markedet gjør at mange forbrukere nå er opptatt
av å vurdere ulike alternativer som kan begrense
bruken av elektrisitet. Regjeringen vil utnytte dette
ved å legge til rette for at husholdningene blir
bedre i stand til å velge alternative oppvarmings-
løsninger eller andre fornuftige sparetiltak, som
gjør dem mindre avhengige av elektrisitet både
denne og fremtidige vintre. Regjeringen vil derfor
innføre en støtteordning for slike investeringer. I
dagens situasjon vil en slik ordning kunne ha god
effekt. Mindre avhengighet av elektrisitet og mil-
jøvennlig energibruk er i tråd med de langsiktige
målene i energipolitikken.

Det foreslås å bevilge 50 mill. kroner til en slik
ordning i 2003 under kap. 1825, ny post 70 Til-
skudd til elektrisitetssparing i private husholdnin-
ger. Husholdninger vil kunne få støtte til for ek-
sempel varmepumper, pelletskaminer (bioenergi)
eller styringssystemer som bidrar til å begrense
elbruken. For raskt å få effekt skal ordningen set-
tes i gang umiddelbart. Ordningen skal forvaltes
av Enova.

Olje- og energidepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
bevilgning til tiltak rettet mot å redusere elforbru-
ket.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om bevilgning til tiltak rettet mot å redusere elforbruket i
samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om bevilgning til tiltak rettet mot å redusere

elforbruket

I
I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
23 (ny) Informasjonstiltak for energisparing, bevilges med ................................ 20 000 000

1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon
70 (ny) Tilskudd til elektrisitetssparing i private husholdninger, bevilges med 50 000 000
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