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Høring i Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til energi- og 
miljøkomiteen) i energi- og miljøkomiteen 

HØRINGSINNSPILL FRA NELFO – EN LANDSFORENING I NHO 

 

Nelfo er positive til en grønn omlegging av avgiftene 

Budsjettforslaget inneholder flere gode energi- og miljøprioriteringer. Nelfo er særlig positive til 
forslaget om å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 28 %, da dette gir et tydelig 
insentiv til redusert forbruk av fossile brensler og en omlegging av energiforbruket til 
bærekraftige alternativer. 

Deler av merprovenyet fra CO2-avgiften er foreslått brukt til å redusere elavgiften med 1,28 øre. 
Lettelsen utgjør kun om lag 0,8 % av strømregningen til husholdninger på Sør- og Øst- og 
Vestlandet denne vinteren (gitt strømpris i uke 41). Lettelsen har derimot en ganske stor 
provenyeffekt på nær en milliard kroner på budsjettet. Nelfo synes ikke det er en riktig 
prioritering. Denne strøm-milliarden kunne hatt en bedre alternativ bruk som tilskudd til 
strømsparing og egenproduksjon, noe som igjen vil gi varige nytteeffekter i form av en bedret 
kraftbalanse, mer energieffektive husholdninger, samt verdiskaping og sysselsetting i 
energitjenestemarkedet. 

Nelfo ber derfor energi og miljøkomiteen om å  

 støtte forslaget om å øke CO2-avgiftene med 28%. 

 

Det bør bevilges en milliard til strømsparing i 2022 

I 2017 vedtok Stortinget et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030 
(vedtak 870 (2015-2016) og 714 (2016-2017)). På det tidspunktet hadde regjeringen 13 år på å 
realisere målet. Nå har den avgåtte regjeringen brukt opp en tredjedel av tidsrammen, uten at den 
engang har etterlatt seg en nasjonal plan for hvordan målet skal nås.  Nelfo mener den avgåtte 
regjeringens gjentatte utsettelser og manglende gjennomføring av anmodningsvedtaket er svært 
kritikkverdig, særlig i lys følgende formulering i Granavolden-erklæringen: «Regjeringen vil 
realisere målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.» 

I budsjettproposisjonen for 2022 foreslår regjeringen at anmodningsvedtaket (714) skal ansees 
oppfylt, uten at det er levert en konkret nedtrappingsplan og en virkemiddelpakke med 
eksisterende og nye virkemidler for å nå målet.  Vi ber derfor komiteen og Stortinget være tydelig 
på at dette må komme på plass og presenteres for Stortinget så snart som mulig, og før vedtaket 
kan ansees oppfylt.         

I januar 2021 ble det inngått en ny avtale mellom Enova og KLD. Enovas forpliktelser er i det 
nye mandatet spisset inn mot teknologiutvikling og utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. 
Enova skal med dette ikke lenger levere på energimål. Som en konsekvens er ordningen for 



 

energieffektivisering i yrkesbygg lagt ned, og ordningene rettet mot private husholdninger er 
kraftig svekket. Dette har hatt dramatiske konsekvenser for markedsutviklingen innen 
energieffektivisering, egenproduksjon av solceller og andre lokale energiløsninger i 
sluttbrukermarkedet.  Et illustrerende eksempel er nedgangen i utbetalt støtte til solceller på 20 % 
i 2021 sammenlignet med 2020. Fallet er oppsiktsvekkende i et marked der strømprisen har 
mangedoblet seg, og det står i sterk kontrast til f.eks. Sverige som har opplevd en markedsvekst 
på 50 % i samme periode. 

Denne vinteren står energibrukerne i alminnelig forsyning trolig overfor de høyeste strømprisene 
noensinne. Da er det spesielt uheldig at det ikke finnes gode støtteordninger som gjør det mulig 
for mindre bedrifter og vanlige forbrukere å gjøre byggene og boligene sine mer energieffektive. 
Enova, som er myndighetenes viktigste energi- og klimapolitiske verktøy, har tvert imot fjernet 
viktige ordninger som kunne bidratt til å gjøre vanlige forbrukere mer robuste mot høye 
energipriser. 

Nelfo ber derfor energi og miljøkomiteen om å  

 være tydelig på at Stortingsvedtaket om 10 TWh skal gjennomføres som planlagt innen 
2030, og at det skal leveres en konkret nedtrappingsplan og en virkemiddelpakke med 
eksisterende og nye virkemidler for å nå målet.  

 sikre 1 milliard kroner til strømsparetiltak i alminnelig forsyning i 2022, gjennom bruk 
av Enova-midler og bevilgning på statsbudsjettet. 

 be regjeringen endre avtalen med Enova og konkretisere foretakets rolle og ansvar i 
forbindelse med Norges mål om 10 TWh energieffektivisering innen 2030. 

 

Utbyggingen av infrastruktur til elektrisk transport må skyte fart 

Norge skal redusere sine klimagassutslipp opp mot 55 % innen 2030, og det er i transportsektoren 
at potensialet for utslippskutt er størst på kort- til mellomlang sikt. 

Regjeringen foreslår i den forbindelse en rekke positive tiltak. Blant annet foreslås det å 
videreføre bevilgninger til tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale 
hurtigbåtsamband. Det foreslås også en ny satsing på utvikling av nullutslippsteknologi for store 
lasteskip i nasjonal og internasjonal fart. Samtidig settes det av 50 millioner kroner til 
pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Nelfo er positive til disse forslagene, som sammen 
med økte CO2-avgifter vil kunne bidra til en mer elektrifisert og klimavennlig transportsektor. 

Nelfo savner imidlertid økte bevilgninger til etablering av ladeinfrastruktur for elektrisk transport. 
2030-målet vil kreve en akselerert utbygging av denne infrastrukturen, særlig innen 
næringstransport. Heldigvis foreslås det ikke innføring av moms på elbiler, men Nelfo er meget 
kritiske til forslaget om å innføre full årsavgift for elbilene, samtidig som at fritaket for elbiler i 
omregistreringsavgiften er foreslått å avvikles. 

Vi etterlyser også en egen støtteordning for elbillading i borettslag og sameier. Dette ble omtalt 
som et konkret mål i Granavolden-erklæringen, og Nelfo er overrasket over at man ikke har 
funnet plass til dette viktige tiltaket i budsjettet. 

 



 

Nelfo ber derfor energi og miljøkomiteen om å 

 sette av bevilgninger til utbygging av ladeinfrastruktur til elektrisk næringstransport. 
 sikre borettslag og sameier en støtteordning for elbillading. 
 Sikre at dagens elbilfordeler bør videreføres frem til målet om 100 % nullutslipp i 

nybilsalget er oppnådd. 

 

Fritak for egenprodusert fornybar kraft 

I 2016 ba Stortinget om at plusskundeordningen skulle utvides slik at også næringsbygg (og 
boligselskaper) med flere målere kan ta nytte av fordelene. Etter 6 år har det vært mye lovnader 
og utredninger, men det har ikke kommet regelverksforbedringer ennå.  

Nelfo ber derfor energi og miljøkomiteen om å sikre at regjeringen 

 Snarest sende forslaget til regelendringer på høring, og følger opp at regelendringene 
iverksettes 1. april 2022, som antatt i OED proposisjonen. 

 Iverksetter et arbeid for å gjennomgå og modernisere det samlede regelverket slik at 
regelverket i fremtiden stimulerer utvikling av lokale energisamfunn. 

 

 

 


