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Innledning
Nelfos 1800 medlemsbedrifter leverer installasjoner og entrepriser til private og offentlige
kunder, til sektorer som bygg, energiproduksjon og -nett, heis, ekomnett, samferdsel, offshore,
verft og industri. Her skapes arbeidsplasser og store verdier. Medlemsbedriftene har over 30.000
ansatte og mer enn 5.000 løpende lærekontrakter.
Norge står foran store utfordringer. Vi skal gjenreise og skape ny vekst i Norge etter koronakrisen
og vi skal løse klimautfordringene. Vi må sørge for et bærekraftig velferdssamfunn, det være seg
økonomisk, sosialt og klimamessig. Vi må legge til rette for å skape arbeidsplasser og verdier.
Kommuneøkonomi, frie/øremerkede midler til energi- og klimatiltak i kommunal
bygningsmasse og infrastruktur
Regjeringen foreslår at kommunene i 2022 får en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner. 1,6
milliarder kroner går til kommunene, og 0,4 milliarder går til fylkeskommunene.
Det er positivt at regjeringen ønsker å styrke kommuneøkonomien, men Nelfo hadde helst sett at
disse midlene ble mer målrettet slik at kommunene kunne rettet opp det store etterslepet innen
rehabilitering av teknisk infrastruktur og kommunal bygningsmasse. Og gjerne kombinert med en
egen støttepakke fra Enova målrettet mot grønne kommunale tiltak (se også neste punkt).
Nelfo ber kommunal- og forvaltingskomiteen om å:



Sikre at kommunene får mer øremerkede midler til teknisk vedlikehold og investeringer i
energi- og klimatiltak i kommunal bygningsmasse og infrastruktur (bruk også Enova).
Stille krav om å dele opp større kontrakter, tekniske entrepriser må kjøres som egne
anskaffelser.

Energieffektivisering – vi trenger gode virkemidler som sikrer energi- og effektfleksible
nybygg, og realiserer målet om 10 TWh energisparing i eksiterende bygg
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.

Når det gjelder virkemiddelbruken, er Nelfo bekymret over forslaget til nye energi- og klimakrav
i byggteknisk forskrift som denne høsten ble sendt på høring av DiBK. Nelfo mener at det er en
stor utfordring at nye bygg bruker mer energi enn det de er beregnet til å gjøre, og derfor er vi
skuffet over at forslaget ikke inneholder noen endringer som vil gjør bygninger mer
energieffektive. Her mener vi det burde stilles krav om lavterskel-tiltak som legger til rette for
bedre energiforvaltning og økt grad av energi- og effektfleksibilitet i bygningenes driftsfase. Vi er
videre bekymret over at forskriftsforslaget avviker fra en rekke viktige bestemmelser i EUs
reviderte bygningsenergidirektiv som trolig vil innlemmes i EØS-avtalen i nær fremtid.
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 energibrukere i alminnelig forsyning trolig overfor de høyeste strømprisene
noensinne. Da er det spesielt uheldig at det ikke finnes gode virkemidler som gjør det mulig for
mindre bedrifter og vanlige forbrukere å gjøre byggene og boligene sine mer energieffektive.
Nelfo ber kommunal- og forvaltingskomiteen 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 gjennom Enova til strømsparetiltak i alminnelig forsyning i 2022,
samt be regjeringen om å konkretisere foretakets rolle og ansvar i forbindelse med
Norges mål om 10 TWh energieffektivisering innen 2030
be regjeringen om å utrede hvilke konsekvenser revidert bygningsenergidirektiv og
kriterier for EU-taksonomien vil ha for energikrav i TEK før de foreslåtte endringene
vedtas.

Det trengs nye ambisiøse mål for bredbåndsdekning, og den statlige
bredbåndsstøtteordningen må økes til 1 milliard årlig fra 2022 til og med 2025
Nelfo er skuffet over at regjeringen foreslår å redusere bredbåndsstøtten med 60 millioner kroner
til 204,6 millioner. Koronapandemien har tydelig vist hvor avhengig samfunnet er av å ha
internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet.
Nelfo etterlyser en sterkere satsing over statsbudsjettet på utbygging av bredbånd i områder som
ikke er kommersielt utbyggbare, og mener sammen med 17 andre organisasjoner, at
bredbåndsstøtteordningen må økes til 1 milliard årlig fra 2022 til og med 2025.
Videre mener Nelfo at målene for bredbåndsdekningen må bli mer ambisiøse, og at det i likhet
med Sverige og EU må settes mål om gigabitdekning. Målet må være at alle, men minimum 95
prosent av husholdninger, bedrifter og det offentlige får tilgang på gigabit-hastighet løpet av
2025. Det gir grunnlag for næringsutvikling med arbeidsplasser og velferd i hele Norge.

