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Bevar arbeidsplasser innenfor energieffektivisering av boliger
Enova hadde vedtatt å avvikle eller kutte i støtten til varmepumper, balansert ventilasjon og elproduksjon i boliger fra 1. april 2020. Disse kuttene er nå utsatt til 1. juli. Dette er positivt, men
ikke tilstrekkelig for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser i bedrifter som leverer disse
løsningene.
Bedrifter som tilbyr produkter for å energieffektivisere boliger og installere energiløsninger
(solcellepaneler og varmepumper) har de siste månedene opplevd at markedet har gått fra vekst til
betydelig nedgang på grunn av lave strømpriser.
Flere tusen arbeidstakere er i dag sysselsatt i bedrifter som arbeider med å installere varmepumper,
ventilasjonsanlegg, solenergianlegg og energieffektivisering. Dette er arbeidsplasser i små og store
firmaer over hele landet. Disse bedriftene trues nå av permitteringer og oppsigelser.
Vi som står bak dette brevet frykter at markedet for disse energiløsningene skal stoppe helt opp,
fordi flere faktorer enn lave strømpriser bidrar negativt:
•
•
•

Mange husholdninger får redusert inntekt og en mer usikker økonomi på grunn av Koronaviruset
Svak kronekurs gjør at mange av produktene får en prisøkning
Enova kutter eller reduserer støttesatsen på en rekke energitiltak fra 1. juli 2020

Mange eksterne faktorer som nå rammer disse bedriftene negativt kan ikke regjeringen påvirke. Den
ene faktoren regjeringen kan påvirke, er Enova sine tilskuddssatser. Dette kan dere gjøre uten
ekstrabevilgninger over statsbudsjettet, fordi det allerede er avsatt midler innenfor Enova-avtalen.
Denne type støtte er også avklart i henhold til ESA-regelverket når det gjelder statsstøtte.
I avtalen mellom Den norske stat ved Olje- og energidepartementet og Enova for perioden fra 1.
januar 2017 til 31. desember 2020 står det at Enova årlig skal stille til disposisjon minimum 250
millioner kroner til energitiltak i husholdningene. Ved utgangen av februar 2020 er det kun utbetalt
818 millioner kroner, mens rammen er på 1 milliard kroner for fireårsperioden. I samme
fireårsperiode vil husholdningene betale inn ca. 1,6 milliarder kroner gjennom påslaget på
nettariffen.

Dobling av støttesatsene for å sikre arbeidsplasser
Vi ber om at klimaministeren går i dialog med Enova for å doble støttesatsene for energitiltakene
mot husholdninger som Enova støtter frem til 31.12.2020 i forhold til dagens nivå. Dette kan
stimulere flere boligeiere til å gjennomføre ulike energieffektiviserings- og klimatiltak.
Fra 1. januar 2021 starter en ny avtaleperiode for Enova.
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Hvis disse støttesatsene dobles, vil det bidra til færre konkurser, oppsigelser og permitteringer i de
berørte bransjene. Disse bedriftene og deres kompetanse er Norge helt avhengig av hvis vi skal nå
målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp som skissert i Klimakur 2030.

Oppsummering
Avsenderne av dette brevet ber klimaminister Sveinung Rotevatn om å gå i dialog med Enova om å
doble støttesatsene for alle energitiltak i husholdninger frem til 31.12.2020. Dette kan gjøres uten
ekstrabevilgninger over statsbudsjettet fordi det kun er brukt 818 millioner kroner av en totalramme
på 1 milliard. Dobling av disse støttesatsene kan bidra til at færre bedrifter i berørte bransjer går
konkurs, og færre arbeidere vil bli sagt opp eller permittert.

Enovatilskuddet i tall:
2017
2018
2019
2020
Sum

164 810 318
275 417 692
334 862 666
43 568 811
818 659 487
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