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Høring om mulig endring av avgift på elektrisk kraft i Norge 
 
Vårt høringssvar, som følger nedenfor, er gitt på vegne av våre fire bransjeforeninger: 
 
HLF Heisleverandørenes Landsforening 
KELF Kulde og varmepumpeentreprenørenes landsforening 
NELFO Foreningen for EL og IT bedriftene  
VRF Ventilasjons- og rørleggerbedriftenes forening 

 
TELFO  Tekniske Entreprenørers Landsforening er en landsforening i NHO, og støtter 
prinsipielt NHOs høringsuttalelse om ovennevnte, men ønsker med vårt høringssvar å 
understreke de sidene vi mener er viktige på vegne av våre bedrifter. TELFOs 
organisasjoner representerer 1450 bedrifter med 28 000 ansatte, og en samlet omsetning på 
28 milliarder kroner. På grunn av den tekniske utviklingen og nye krav til funksjonalitet i 
nye bygg, kan de tekniske entreprisene i dag utgjøre ca 50% av verdien av nye bygg, mens 
andelen for de tekniske entreprisene ved rehabilitering av bygg ofte kan være høyere. 
 
 
1. Fjerning av avgift på elektrisitet er positivt for konkurranseevnen 
 
TELFO støttet forslaget om at avgiften på elektrisk kraft ble fjernet for all nærings-
virksomhet fra 1.1.2004. Næringslivsbedriftene har behov for å hente seg inn etter flere år 
med sterk krone og kostnadsvekst, samt bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Vi er 
ikke minst urolig for den delen av næringslivet som ble kompensert dårligst da den 
differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort. Store deler av norsk konkurranseutsatt 
næringsliv har i dag tunge markedsforhold som gir redusert produksjon av norske varer og 
tjenester og nedbemanning.  
 
TELFO ønsker som NHO at avgiften på elektrisk kraft beholdes slik den nå er også utover 
01.07.2004. EUs nye regelverk knyttet til avgifter på energi og elektrisitet gir mulighet for å  



Finansdep - høring om elavgift-K17   

  2 

2 

 
 
 
kunne vente til 2007 med å innføre et nytt system for elektrisitetsavgift i Norge. Tidsrommet  
må etter vårt syn benyttes til å styrke konkurranseevnen og å foreta en vurdering av hvordan 
det nye EU regelverket bør ivaretas. Vi vil som NHO advare mot en gjennomføring allerede 
fra 01.07.2004. 
 
 
2. Elavgiften – fra fiskal avgift til avgift som virkemiddel for økt energieffektivisering 
av industrien og tjenesteytende konkurranseutsatt næringsliv 
 
Vi har en oppfatning av at den tidligere fiskale avgiften nå ”blir brukt” som avgift for 
energieffektivisering. Stortinget besluttet ved opprettelsen av statsforetaket ENOVA at 
foretaket skulle forvalte et energifond for å oppnå omlegging av energiforbruket fra 
elektrisitet til andre fornybare energikilder, tiltak for energieffektivisering og øket 
produksjon av vindkraft, til sammen 10 TWh innen 2010.  
 
Vi mener at ENOVAs bransjenettverk for energieffektivisering vil være et godt 
utgangspunkt for å inngå avtaler om slik effektivisering for industri og næringsbygg. 
Avgiften for ytterligere tilskudd til energifondet og derigjennom energieffektivisering 
gjennom ENOVA, er økt til 0,8 øre/kWh. Vi mener at ENOVAs styring av 
virkemiddelapparatet gir større kostnadseffektivitet enn en generell økning av avgiften til 
næringsbygg.  
 
 
3. Innføring av 20% avskrivning på tekniske installasjoner vil redusere energibruken  
 
Som et godt incentiv til å investere i mer effektiv energibruk i industrien og i næringsbygg, 
mener vi det vil være svært effektivt om det blir innført mer reelle avskrivningssatser for 
energisparende installasjoner i bygg. To prosent avskrivning på tekniske installasjoner i 
bygg stemmer dårlig overens med den tekniske utviklingen som fører til behov for å bytte ut 
og fornye teknisk utstyr og løsninger etter eksempelvis 5 - 7 år. Vi ber om at denne 
avskrivningssatsen blir flyttet inn til saldogruppen maskiner med 20% avskrivning. Dette 
forslaget er også foreslått av både Byggenæringens Landsforening og NHO i flere 
sammenhenger.  
 
 
4. Kommentarer til den ”danske” og den ”svenske” modellen 
 
TELFO vil avvise den ”danske” modellen med egen avgift på elektrisitet benyttet til lys og 
oppvarming av rom. Denne vil etter vårt syn være altfor byråkratisk, forutsetter store 
investeringer og gi svært høye kostnader ved både kontroll og gjennomføring i praksis. 
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Norske myndigheter må sikre at en ny modell for avgiften 

• ivaretar konkurranseutsatt næringslivs konkurranseevne 
• er forutsigbar og varig 
• er i samsvar med statstøttereglene i EU. 

 
Den løsningen som Sverige nå arbeider med å få godkjent av EU Kommisjonen fremstår som 
den vi mener best ivaretar industriens behov knyttet til et nytt system for avgift på elektrisitet. 
Ordningen bygger på en minimumssats på 0,5 øre/kWh i tråd med EUs bestemmelser samt 
fritak for energiintensive industrier. For andre sektorer er imidlertid denne modellen fra 
Sverige ikke god nok, slik vi i dag kjenner den.  
 
TELFO støtter NHOs argumenter for studere og lære av det pågående arbeidet i Sverige med 
en reform av avgiftsystemet inklusive et opplegg for avtale med næringslivet om 
energieffektivisering. Det siste er en viktig forutsetning for å kunne redusere en fremtidig 
avgiftsbelastning og samtidig oppnå en bedre energibruk. 
 
Norge bør også innføre en begrenset nasjonal utredning som ser på avgiftsomleggingen i 
sammenheng med andre relevante virkemidler inklusive norsk klimapolitikk. 
 
Vi forventer som NHO at næringslivet trekkes aktivt med i det videre arbeidet med 
konkretisering av energiavgiftene i Norge og er innstilt på å bidra aktivt i denne prosessen 
sammen med NHO. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
TELFO 
Tekniske Entreprenørers Landsforening 
 

 
 
 
Jostein Skree 
Adm. direktør 


