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Høringsinnspill vedrørende endring av forskrift om Energifondet 

 

Vi viser til forslag om endring av forskrift til Energifondet som er sendt på høring, der 

departementet ønsker en endring av påslaget i nett tariffen slik at næringsvirksomheter får 

redusert sine kostnader til et fast påslag på kroner 800,- per måleenhet-ID. For 

husholdningskunder blir det ingen endringer i forhold til dagens praksis. 

 

Enova og Energifondet er blant de viktigste verktøyene for å stimulere til en målrettet 

energiomlegging, og må derfor i framtiden både arbeide aktivt for energieffektivisering og gi 

støtte til umodne fornybarteknologier. Framtiden i våre hender mener derfor det er viktig å styrke 

- ikke svekke finansieringen av Energifondet, og foreslår derfor å heve påslaget fra 1 øre/kWh til 

3 øre/kWh gjeldende for både privathusholdninger og all industri, - også den kraftkrevende. 

Dette vil øke inntektene betydelig og stimulere til iverksettelse av nødvendige energisparetiltak i 

alle virksomheter. 

 

Den kraftkrevende industrien har siden opprettelsen av Enova i 2001 vært unntatt fra krav om 

avgift til Energifondet, men har mottatt store beløp i støtte til energisparetiltak. Med forslaget til 

endring av forskrift til Energifondet vil også resten av industrien nærmest fritas for betaling av 

avgift til Energifondet, noe som vil redusere de disponible støttemidlene i fondet betydelig.  

 

I høringsbrevet står det «Virksomheter med stort energiforbruk synes å få en stor byrde med 

dagens ordning».  Vi stiller oss undrende til at dette er et argument, siden det etter vårt syn 

nettopp er slik det bør være: Byrden skal stå i forhold til størrelsen på energiforbruket. 

Forurenser (energibruker) betaler-prinsippet skal gjelde. 

 

Husholdningene har bidratt med hovedtyngden av inntektsstrømmen til Energifondet i form av 

avgift, men støtten de har mottatt har vært mindre enn 10 prosent av innbetalt beløp. Framtiden i 

våre hender mener Energifondet må styrkes, og at mer av midlene må tilfalle 

privathusholdninger. 
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