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Vi viser til forslag om endring av forskrift av Energifondet som er sendt på høring.
Huseiernes Landsforbund har i mange sammenhenger, blant annet i møter med Enova,
gjennom media, i foredrag, på høringsrunden ved energiutvalgets oppstart og i mØte med
daværende statsråd Terje Riis-Johansen gitt uttrykk for kritikk av måten avgiften til
Energifondet er disponert på. Mens avgiften til fondet i hovedsak er innbetalt av abonnenter i
alminnelig forsyning, har midlene i all hovedsak vært benyttet til helt andre formål enn
energisparetiltak i alminnelig forsyning og til vanlige boligeiere.

Huseiernes Landsforbund har forståelse for at industrien kan ha betalingsproblemer, men
finner det provoserende at den kraftkrevende industrien helt siden opprettelsen av Enova i
2001 har vært unntatt fra krav om avgift til Energifondet, men like fullt har mottatt store beløp
derfra i støtte til energisparetiltak. Dette har skjedd på bekostning av stØtte til andre slutt
brukere slik som vanlige boligeiere. Huseiernes Landsforbund registrerer at med forslaget til
endring av forskrift om Energifondet vil også resten av industrien skjermes fra betaling av
avgift til Energifondet uten å endre på kravet om avgift fra andre sluttbrukere.

Selv om husholdningene har bidratt med hovedtyngden av inntektsstrØmmen til Energifondet
i form av avgift, har støtten de har mottatt vært mindre enn 10 prosent av innbetalt beløp. I
tillegg til avgiften har Stortinget bevilget store summer til fondet. Ingen av disse midlene er
benyttet til energisparetiltak i husholdningssektoren.

Huseiernes Landsforbund kan heller ikke i sammenheng med forslaget om endring av
forskriften se tegn til politisk vilje til å benytte fondets midler til støtte for vanlige boligeiere
som investerer i energisparende tiltak. På denne bakgrunn vil Huseiernes Landsforbund be om
at husholdningene får samme relative reduksjon i avgiftsbelastning som industrien. Ut fra våre
anslag vil det tilsvare en reduksjon av den generelle avgiften til fondet fra i til 0,7 øre pr.
kWh. Vi forutsetter da at midlene som benyttes til støtte for vanlige boligeiere trappes
vesentlig opp slik at den åpne diskrimineringen av vanlige huseiere opphører. I motsatt fall vil
vi be Regjeringen vurderer å avvikle avgiften i sin helhet.
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