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Regjeringen, med kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner i spissen, har nå innsett 
at det trengs en ryddejobb for å få avklart hvilke 
kompetanse- og kvalifikasjonskrav som skal stilles 
til sentral godkjenning. 

Det er nå besluttet å forlenge overgangsordningen for foretak 
som har sentral godkjenning fra før, og som søker fornyelse. 
Overgangsordningen gjelder nå frem til 1. januar 2020. Det 
betyr at reglene for utdanning og praksis ved fornyelse vil 
gjelde som før 1. januar 2016. Samtidig nedsettes et hurtigar-
beidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på eksisterende 
verktøy for å sikre god byggkvalitet og forsterket arbeid mot 
useriøse aktører.

– Dette er i og for seg gode nyheter, men det er synd at dette 
skal ta så lang tid. Det viktigste er at det skjer, fremholder 
næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. Nelfo tok 
opp bekymringen om manglende fremdrift og avklaringer i 
denne saken med en samlet kommunalkomite 26. oktober. 

– Ett av de viktigste signalene er at Regjeringen nå innser 
at man også er nødt til å vektlegge realkompetanse, noe som 
sto helt sentralt da byggenæringens egen ekspertgruppe la 
frem sitt forslag overfor myndighetene om nye kvalifikasjons-
krav. Som kjent var Nelfo medlem av denne ekspertgruppen, 
og et hovedpoeng her var også at elektroinstallatørvirksomhet 
skulle bli fullt ut kvalifisert som både utførende og prosjekte-
rende i alle tiltaksklasser (brann og ledelys), og da med basis 

i FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for 
arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr – vedtatt 
av DSB (Justisdepartementet).

Nelfo vil nå sende et eget brev til Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet (KMD) og be dem foreta en samhand-
ling mellom kvalifikasjonsregelverket i FEK og tilsvarende 
regelverk i Plan- og bygningsloven, som administreres av 
DiBK/KMD, sier Strandskog.

Det som fortsatt er uløst er de bedrifter som søker sentral 
godkjenning for første gang. De må fortsatt tilfredsstille de 
nye reglene og kravene som ble nedfelt 1. januar 2016. Alterna-
tivet for disse er å erklære ansvar for hver jobb. –Her har KMD 
varslet en begrenset høring ut på nyåret for å finne frem til 
hvordan man også her skal kunne finne en løsning, forteller 
Strandskog. – Det trengs ikke nødvendigvis å ta drøye to år å 
finne frem til en løsning for disse bedriftene – ikke hvis forstå-
elsen er til stede hos myndighetene. Det tror jeg det er nå.

Det som er positivt er at myndighetene endelig har lyttet 
til byggenæringen. Det skal som nevnt nedsettes en hurtig-
arbeidende ekspertgruppe som skal søke å rydde opp i de 
ulike problemstillingene og finne frem til praktiske og gode 
løsninger. – Det er fortatt en del uløste problemer, men vi 
beveger oss i riktig retning, understreker Strandskog.

Overgangsordningen som nå forlenges, gjelder kun for 
kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene 
som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering 
i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsik-
ringer og lønns- og arbeidsvilkår.

KOMPETANSEKRAV OG ANSVARSRETT

Overgangsordning videreføres

«Det er fortsatt endel uløste problemer, 
men vi beveger oss i riktig retning. »

Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo
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Fortsatt god vekst for  
elektro og ekom
Nelfos ferske markedsrapport 
anslår en samlet verdi av elektro-
arbeider til om lag 60 mrd. kr i 2017, 
en vekst på om lag 4,5 prosent 
sammenlignet med året før, målt i 
faste priser. 

Det er spesielt kraft- og energianlegg, samt 
en høyere byggeaktivitet, som trekker opp. 
Spesielt positivt er nybygg boligmarkedet, 
der det ventes igangsettelse av minst 38.000 
boliger i år, det høyeste antallet siden 1979. 
Elektromarkedet innen bolig vil dessuten 
øke etter at det nå er økt adgang til installa-
sjon av elektrisk varmesystem. 

Nybygg yrkesbyggmarkedet har også 
vært mer positivt enn vi så for oss i forrige 
rapport i mai. I markedet for bygg-elektro 
er ROT-markedene robuste, både på bolig 
og yrkesbygg. Det som trekker ned er ytter-
ligere reduserte investeringer på sokkelen, 
samt de ringvirkninger det gir for offshore 
elektro og verftene. Det demper den totale 
veksten en god del, og slår kraftig ut for 
elektro på Vestlandet. Markedene for ekom 
og anlegg (industri, samferdsel mv.) fort-
setter veksten fra tidligere historisk høye 
nivåer. 

Prognosene tilsier at veksten fortsetter 
i 2018 og 2019, med hhv. 3,9 og 3,3 prosent, 
målt i faste priser. Det må igjen sies at det er 
store regionale forskjeller. 

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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Siviløkonomen snakker gjerne på både innpust og utpust når hun 
får mulighet til å legge fram sine kongstanker om norske byggepro-
sjekter. Hun forteller at hun alltid har vært spesielt opptatt av IKT 
og endringsledelse. Andreassen var en av innlederne som høstet 
mest applaus under Nelfos årskonferanse i Oslo 7. november.

-Nybygg fungerer ofte ikke. Oftest er det de tekniske anleggene 
som er utfordringen. Derfor vil vi utfordre byggenæringen til å snu 
opp-ned på gjennomføringsmodellen. Etter dagens modell er det 
gjerne en byggentreprenør som står som hovedentreprenør. Men 
kanskje det ikke er så logisk å la byggentreprenøren stå ansvarlig 
for de tekniske installasjonene, sier hun. 

Økt tverrfaglighet krever tillit. -Hvilke er de viktigste endrin-
gene du ser for deg?

-All informasjon må gjøres mer tilgjengelig enn i dag, og man 

Utfordrer 
bygge-
næringen

Entreprenørene må våge å være litt mer gærne, mener prosjektleder Anett Andreassen i Statsbygg, Digibygg. Hun vil gjerne snu byggeprosjektene på hodet.
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må kunne bruke informasjonen riktig. De forskjellige bransjeak-
tørene må utvikle en større tillit til hverandre, for vi ser et økende 
behov for tverrfaglighet. Og sluttbrukerne må tidlig inn. Vi må lage 
bygg som kan tilpasses best mulig dem som skal bruke det. Da er det 
viktig å tenke over at det er teknologien som gir effekten, ikke selve 
bygget. 

-Som utbygger trenger Statsbygg rådgivere som kan hjelpe oss 
å lage de beste løsningene, og som kan utfordre oss. Det ligger en 
rådgiverrolle der som de tekniske entreprenørene ikke har tatt tak i 
slik de både kunne og burde. Det gjelder også for drift, for å optima-
lisere bygget og funksjonene. En del av de store tekniske entrepre-
nørene gjør allerede dette. Generelt burde kanskje entreprenørene 
være villige til å ta større sjanser, blant annet i integrasjonstenking. 
Men den tradisjonelle modellen klarer ikke å ta dette til seg. 

-Vi i Digibygg ønsker å få menneskene til å endre måten de jobber 

på, og vi ønsker å få mer kvalitet for pengene. Vi ønsker økt energi-
effektivitet, og bærekraftige og miljøvennlige bygg. Spørsmålet er 
hvordan vi kan få endringene til å skje. I dag jobber bransjen i siloer. 
Digitaliseringen vil gjøre slutt på det. Den vil kreve en høyere selv-
tillit i bransjen, og ikke minst at aktørene har større tillit til hver-
andre. Jeg ser et stort potensial. Her har vi en næring som ikke klarer 
å hente ut byggenes og systemenes fulle potensial. 

-Det er en endring på gang. Noen tekniske entreprenører har 
begynt å ta på seg totalentrepriser, og stadig flere lærer seg å jobbe 
i digitale modeller. Noen prosjekter har også tatt i bruk Integrated 
Project Delivery (IPD)-kontrakter, blant andre Tønsbergprosjektet, 
som bygger nytt sykehus i Tønsberg. Statsbygg vil se på den meto-
dikken. IPD forutsetter et felles ansvar og mål, felles eierskap til 
målet, og felles gevinst. Jeg tror denne tankegangen vil bli mer 
vanlig framover, og har tro på at det kan være den riktige retningen 
å gå. Det vil fordre at alle er åpne, og at man skaper et trygt miljø. Alt 
dette går tilbake til ledelsen. 

Bra plattform for å møte utfordringer. -Statsbygg har nettopp 
tatt første spadetak i sitt første heldigitale byggeprosjekt, den nye 
veistasjonen på Gol. Vil den byggeprosessen bli drevet etter de nye 
prinsippene du snakker om her?

-Veistasjonen på Gol er en standard totalentreprise. Prosjekte-
ringen startet såpass langt tilbake at vi ikke kunne påvirke det. 
Men vi kommer til å ha mer oppmerksomhet på BIM og digital gjen-
nomføring i det prosjektet. Det blir ekstra interessant å se gjennom-
føringen, for her er både hovedentreprenør og elektroentreprenør 
lokale bedrifter. Det blir spennende å se hva vi får til med små, 
lokale entreprenører. 

-Er byggebransjen godt nok forberedt på de endringene som er på 
gang?

-Utviklingen går veldig fort nå. Det kommer stadig nye funksjo-
naliteter. Rådgiverne har kanskje ikke nok kompetanse på alt som 
rører seg. Databasene er en av flere viktige faktorer i så måte. Som 
utbygger burde kanskje Statsbygg utfordre rådgiverne mer enn 
vi har gjort til nå. Vi kan være en sparringpartner for dem. Det er 
mange dyktige folk i bransjen, så dette skal nok bli bra. Det finnes 
en brukbar plattform der, digitaliseringskompetansen er økende. 
Det er bra, for dette er en viktig kompetanse for å få systemene i et 
bygg til å fungere sammen.  

Sitter ikke med fasit. IPD-kontrakter er ikke nødvendigvis den 
eneste rette løsningen for alle byggeprosjekter, påpeker Andreassen. 

-Statsbygg er åpen for å teste ut forskjellige typer kontraktsformer 
og prosessplanlegging. Det finnes mange måter å gjøre det på. Hvert 
prosjekt må vurderes for seg. Jeg vet ikke her og nå hvordan vi skal 
få denne strukturen til å fungere. Byggherrene må kanskje slå seg 
litt løs. Absolutt alt må ikke være avtalt i kontraktsform. Man må 
bare våge å prøve, kanskje rett og slett være litt gæren, og tørre å gå 
ut av boksen. Det vil skape muligheter. 

-Vil Statsbygg kreve digitale byggeprosesser i sine fremtidige 
byggeprosjekter?

-I Digibygg vil vi teste ut slike prosesser, og evaluere før vi 
beslutter om vi skal gå videre med det. Fungerer dette godt, vil vi 
gjøre det til standard gjennomføring for våre prosjekter. Digitalise-
ringen er over hele verdikjeden, og vi vil trolig etterspørre digibygg 
som en standard når markedet er modent for det. 

-Det handler om å kunne stille de rette kravene. Målet er å endre 
bransjen, for å få raskere gjennomføringstid, høyere kvalitet og 
bedre innfrielse av kundebehov. Det gjelder å forebygge feil, slik at 
man bare trenger gjøre ting én gang. Det er min drivkraft, sier Anett 
Andreassen. 

FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Entreprenørene må våge å være litt mer gærne, mener prosjektleder Anett Andreassen i Statsbygg, Digibygg. Hun vil gjerne snu byggeprosjektene på hodet.
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Daglig leder Jon Helsingeng i Eaton Electric 
beskrev en fremtid hvor mange nordmenn 
 produserer og lagrer egen energi.  
 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Seriøsitetsregisteret kan bli en minimumsløsning, 
fortalte Steinar Fretheim, næringspolitisk direktør 
i BNL.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Norge er godt rustet for en digital framtid, fastslo 
Ove Fredheim, direktør for Telenor, bedriftsmar-
kedet.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Nelfo-direktør Ove Guttormsen oppfordret delta-
kerne til å forberede seg på en heldigital hverdag.

 FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD
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Digitalisering er ikke noe som 
kommer. Den er her nå, og det 
gjelder å henge med om man ikke vil 
bli stående igjen på platt formen, lød 
budskapet på Nelfos årskonferanse i 
Oslo 7. november.

Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen slo an 
tonen med blant annet å filosofere over hvor 
avhengige nordmenn er blitt av stabil strøm- 
og internettleveranse. I dag er det ikke farene 
ved strøm vi frykter, men bortfall, påpekte 
han.

Dermed var det duket for en dag proppet 
med informasjon, med totalt nitten innle-
dere og nitten utstillere. Temaene spente fra 
smarte strømmålere, digibygg, solenergilag-
ring og elbillading til digital samhandling, 
fremtidens kompetanse og seriøsitetsregister.

Norge godt rustet. 5G vil bli levert i Norge 
i 2020, fortalte Ove Fredheim, direktør for 
Telenor, bedriftsmarkedet. 

-Antall basestasjoner vil være doblet 
innen da. 

-Generelt er Norge godt rustet for digita-
lisering. All 2G er snart oppdatert til 4G. Og 
5G vil ikke erstatte 4G. De to vil leve godt ved 
siden av hverandre, men 5G vil være spesiali-
sert for spesifikke områder.

-Når det gjelder tingenes internett (IoT), 
vil vi se mer skreddersydde sky tjenester 
i fremtiden. Telenor er åpen for å åpne 
skyen for tredjepart for utvikling av slike 
tjenester. I samarbeid med NTNU har vi 
bygget en AI-lab i Trondheim, hvor det 
forskes på løsninger basert på kunstig intel-
ligens. Smarte byer og hjem blir viktig 
fremover. Telenor samarbeider også med 
150 kommuner om velferdsteknologi, blant 
annet om digitale nøkler for hjemmesyke-
pleien, og sensorer som kan varsle om for 
eksempel hjerneslag.

-Telenor vil være pådriver, plattform og 
partner for åpen innovasjon. 

Spår sjudoblet lading. Solkraftproduk-
sjon og lokal energilagring vil kunne bidra 
til å stabilisere nettet, og redusere behovet 
for videre utbygging av kraftnettet, mener 
daglig leder Jon Helsingeng i Eaton Electric. 
Lokal energilading vil bli sjudoblet de neste 
seks årene, anslo han i sitt innlegg.

-Solceller og batterier i bolig øker kraftig 
nå. Den aller største veksten ser vi i Tyskland 
og England. Prisen på solceller går kraftig 
ned. Bare fra 2015 til 2016 gikk den ned fra 
5 kroner pr. W til 3 kroner pr. W. Prisen på 
batterier vil trolig bli halvert innen 2024. 
Solkraft er billigere enn vindkraft, og vind-
kraft er billigere enn kullkraft. Så den 
økonomiske driven for å bygge sol-og vind-
kraftverk er allerede der. 

-Elektrobransjen må utvikle kompetanse 
på denne teknologien, og selge løsninger for 
solkraft og lagring. Dere må ta initiativet nå, 
ellers tar konkurrenten markedet, fastslo 
han. 

Naive bestillere og avansert lureri. 
Hvordan kan man fremme kvalitet og seriø-
sitet i byggenæringen, diskuterte deltakerne 
i dagens paneldebatt: NHO-direktør Kristin 
Skogen Lund, BNL-direktør Jon Sandnes, 
Nelfo-direktør Ove Guttormsen og leder i EL 
og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

-Vi ser for mye naivitet hos bestillerne, 
mente Andersen fra EL og IT Forbundet. 

-Det er noe fundamentalt galt i modellen. 
Hvordan kvalitetssikrer man?

Sandnes fra BNL sa seg enig i at det er for 
mye naivitet hos bestillerne. 

-Det blir stadig vanskeligere å gjennom-

Digitaliseringen kommer ikke, 

DEN ER HER



en utfordring at det kommer inn utenlandsk 
arbeidskraft som ikke automatisk læres opp i 
norsk språk og kultur. 

Regjeringens svar på disse utfordringene 
er blant annet forslag om etablering av et 
seriøsitetsregister. Tanken med seriøsitetsre-
gisteret er at det skal gi underleverandører og 
foretak i ROT-markedet mulighet til å vise at 
de er seriøse. Forslaget ble sendt ut på høring 
i juli. Innholdet i registeret blir trolig en mini-
mumsløsning, kommenterte Fretheim. 

-Det kan trolig komme til å inneholde 
grunnleggende foretaksinformasjon, skatte-
og avgiftsinformasjon. I tillegg kan det inne-
holde en egenerklæring om fagkompetanse, 
myndighetsvektet kompetanse og informa-
sjon om kundetilfredshet. 

-Informasjonen fra seriøsitetsregisteret 
skal kunne legges automatisk ut til andre 
profiler, for eksempel Mitt anbud, 
Håndverkerportalen osv. 

-Den burde også eventuelt 
kunne legges inn i HMS-kortet, 
mente han. 

Skaff den digitale kompe-
tansen. Ove Guttormsen avrundet 

konferansen med å oppsummere hva digita-
liseringen vil bety for bedriftene i fremtiden.

-Digitalisering er å tenke på en annen 
måte. Den vil endre arbeidsprosesser, og den 
vil kreve at bedriften er tilgjengelig digitalt. 
Vår generasjon synes vi får god service når 
vi kan ringe til en bedrift og snakke med 
et menneske. Det synes de unge er dårlig 
service. De bruker mobilen til alt annet 
enn å ringe, og forventer at alle bedrifter 
har en digital flate ut mot kundene. Så 
skaff dere den digitale kompetansen. 
Ansett unge mennesker som er født inn i 
dette her, oppfordret han. 

skue fasaden til de useriøse, og de flytter 
seg til stadig nye områder. Vi må være klar 
over at med en omsetning på 522 milli-
arder i byggebransjen er Norge en honning-
krukke. Bare juks med moms gir betydelige 
beløp. Det trengs en felles, tverrfaglig forstå-
else. Det vil gi grunnlag for tiltak. Der man 
innfører tiltak, fungerer det. 

-Det må bli verre for de useriøse å bli 
tatt, fastslo Guttormsen. Han fikk følge av 
Sandnes.

-Etatssamarbeidet må bygges ut, og man 
må også se på straffenivået, mente han. 

Innleie av arbeidskraft ble også satt under 
lupen av panelet.

-Jeg har alltid vært skeptisk til overdreven 
bruk av innleie, fastslo Nelfo-direktør Ove 
Guttormsen. 

-Bedriftene undergraver seg selv dersom 
de bygger ned. 

Men Andersen ble stående alene i sitt 
ønske om et forbud mot innleie. 

-Innleie er et betent tema. Et for stort 
innslag av innleie er problematisk. Men 
Norge som nasjon er avhengig av et godt 
system for innleie, fastslo Lund. 

-Vi må ha et felles regelverk. Fast ansatte 
må være målet. Men vi er en næring som 
trenger fleksibilitet, mente Sandnes.

Seriøsitetsregisteret – en minimumsløs-
ning? Det er et press på norske rammevilkår, 
fastslo Steinar Fretheim, næringspolitisk 
direktør i BNL.

-Nye organisasjonsformer gjør at det er 
en lav terskel for å etablere seg. Det er også 
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NAIVITET OG USERIØSITET. BNL-direktør Jon Sandnes fra BNL, NHO-direktør Kristin Skogen Lund, Nelfo-direktør Ove Guttormsen og El- og IT Forbundets leder Jan 
Olav Andersen deler alle bekymringen over den stadig voksende arbeidslivskriminaliteten.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD



Tormod Bakke er gründer, elinstal-
latør og eiendomsutvikler på Gjøvik. 
Han er oppgitt over at krav om 
vannbåren varme i et byggepro-
sjekt i Trondheimsveien 11 i Gjøvik 
gir mer enn to millioner kroner i 
merkostnader i forhold til elvarme.

- Boligbyggingen bremses når boligkjøperne 
blir belastet med betydelige kostnader helt 
unødvendig.

Bakke, som bestemte seg tidlig for å ha 
flere ben å stå på, har i 25 år satset strategisk 
på eiendomsutvikling. I dag leier han ut mer 
enn 100 leiligheter og rundt 20 næringsen-
heter.

- Flere prosjekter er på gang. Utbyggingen 
av Huntonstranda er i en tidlig fase. Det 
kan bli en kjempeutbygging på flere hundre 
leiligheter. Kommunen og flere grunneiere er 
sammen på eiersiden.

Mer nærliggende er utbyggingen av Skole-
gata 8, der rammesøknad er sendt til Gjøvik 
kommune. Prosjektet, som er på rundt 1 
000 m2, kommer kanskje under kravet om å 
installere vannbåren varme.

Meningsløst. I Trondhjemsvegen 11 er 
anleggsarbeidene i full gang. Her fører 
energikravene i TEK til at det må instal-
leres vannbåren varme, selv om elektrisk 
oppvarming er mer rasjonelt og mye rime-
ligere. Prosjektet omfatter 24 leiligheter og 
en næringsdel på 2 000 m2. Energikravene i 
kapittel 14 i TEK krever at bygninger på mer 
enn 1 000 m2 skal ha energifleksible varme-
systemer. De mest aktuelle varmebærerne 
er vann og luft, ikke direktevirkende elek-
trisitet.

- Boligene blir stadig mer energigjerrige. 
Ved hver eneste revisjon av byggeforskrif-
tene reduseres behovet for oppvarming. 
Hvordan er det mulig å kombinere dette med 
krav om vannbåren varme for å dekke det 
lille oppvarmingsbehovet som gjenstår, spør 
Bakke, som mener dette er meningsløst.

- Dersom leilighetene kunne dekke 
varmebehovet med elvarme, ville samlet 
kostnad til installasjonen bli rundt 300 
000 kroner. Da ville det bli varmekabel på 
badene og varmefolie under parketten i 
leilighetene. Energikravene pålegger imid-
lertid installasjon av vannbåren varme, med 
fjernvarmetilkobling eller egen varmekilde.

- Det er mer enn to millioner kroner dyrere 
å installere vannbåren varme enn elvarme. 
Når bygget blir satt i drift vil nok ikke kwh-

Krav om vannbåren varme gir ekstra millionregning

TO MILLIONER DYRERE. Elinstallatør Tormod Bakke er oppgitt over at krav om vannbåren varme fordyrer utbyggingen av 24 leiligheter og en liten næringsdel i Trondhjemsvegen 11 på Gjøvik med mer enn to millioner kroner 
 FOTO: JAN HARSEM

prisen for fjernvarme ligge over prisen for 
elektrisitet, men vannbåren varme krever 
nok flere kwh enn elvarme. Både installa-
sjonen og energikostnadene blir mye dyrere 
uten elvarme.

Boligkjøperne får sluttregningen, ikke 
utbyggeren. Det han reagerer på er det 
manglende samsvaret mellom politikernes 
ambisjon om å tilrettelegge for økt boligbyg-
ging, og samtidig vedta helt unødvendige 
krav som utelukker elvarme.

- Økte utbyggingskostnader føres videre 
til boligkjøperne, uten økt kvalitet på leilig-
hetene, snarere tvert imot. Vannbåren varme 
er en meget treg varmekilde i forhold til elek-
trisk oppvarming.

- Installasjonen av vannbåren varme skjer 
med veggfaste radiatorer. Vannrør i gulvet er 
enda dyrere. I tillegg kommer engangsinves-
teringen ved kobling til fjernvarmenettet og 
installasjon av varmeveksler. 

Forstår godt frustrasjonen. Tore Strand-
skog, næringspolitisk direktør i Nelfo, forstår 
godt frustrasjonen.

- I bygg på mer enn 1 000 m2 skal 
minimum 60 prosent av varmebehovet 
dekkes med energifleksibel varmedistribu-
sjon, det vil si vann- eller luftbåren varme. 
Tidligere var grensen 500 m2. Det går 
dermed rett vei.

- Etter ti år med kraftig diskriminering av 
elektriske varme i tekniske byggeforskrifter 
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Den foreslåtte Tesla-avgiften skrotes i 
budsjettet til de fire partiene

Tesla- 
avgiften 
vrakes
I budsjettavtalen, som de borger-
lige partiene presenterte 22. 
november, ble det klart at det ikke 
blir noe av den foreslåtte Tesla-
avgiften. Det er også enighet om 
å fjerne maskinskatten.

Våre medlemsbedrifter er opptatt av å 
realisere potensialet for grønn verdiska-
ping i transportsektoren. Vi var derfor 
svært kritisk til forslaget om å etablere en 
engangsavgift på elbiler over 2 tonn. Som 
kjent er batteriene den tyngste kompo-
nenten i elbiler. I praksis er dette en 
ekstra avgift på rekkevidde 

Dette fremholdt Nelfo i flere høringer 
på Stortinget i forbindelse med forslaget 
til statsbudsjett. Det er derfor svært 
gledelig at dette ble tatt til følge.

Det er også gledelig at de fire partiene 
har blitt enige om å fjerne maskinskatten. 
Dette er en viktig sak som Nelfo har 
fremmet sammen med NHO.

vant bransjen en viktig arbeidsseier i 2016. 
Da økte arealgrensen for regulering av ener-
giforsyning fra 500 til 1 000 m2. For bygg 
på mindre enn 1 000 m2 ble det åpnet for 
fri konkurranse. Selv om dette er bra, vil 
vi også ha teknologinøytrale regler for de 
store byggene. Dette er sentralt for Nelfo i 
kommende regelverksrevisjoner. Bygge-
kostnader er blitt et politisk tema, og er et 
godt argument for helelektriske løsninger.

- Varmemarkedet for våre Nelfo-bedrifter 
har økt med inntil 1 milliard kr per år. Slutt-
kundene sparer minst to-tre ganger så 
mye når de slipper å installere vannbåren 
varme.

Paradoks. Stig Eikedal Andersen, produkt-

sjef for varmekabel i Nexans Norway og 
styreleder i Elvarme Norge, er enig med 
Strandskog.

-  Historien til Tormod Bakke gir en tref-
fende beskrivelse av de merkelige energi-
kravene til oppvarmingssystemer i moderne 
bygg. Det er et paradoks at en el-kjele 
aksepteres som energifleksibel, mens 
rimelig direktevirkende elektrisitet ikke er 
godkjent. 

- Merkostnadene med vannbåren varme 
er nok enda høyere enn det som frem-
kommer i installasjonsfasen. Vannbåren 
varme har også høyere drifts-, vedlikeholds- 
og reparasjonskostnader enn direktevir-
kende elvarme, hevder Andersen.

Krav om vannbåren varme gir ekstra millionregning

TO MILLIONER DYRERE. Elinstallatør Tormod Bakke er oppgitt over at krav om vannbåren varme fordyrer utbyggingen av 24 leiligheter og en liten næringsdel i Trondhjemsvegen 11 på Gjøvik med mer enn to millioner kroner 
 FOTO: JAN HARSEM
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STATSBUDSJETTET 2018

Nelfo var aktive i forbindelse med fremleggingen av forslaget til Statsbudsjett 2018 og stilte i seks høringer -  i 
Finanskomiteen, Næringskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Transport – 
og kommunikasjonskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen med følgende saker:

Reversering av 
avgifter og skatte-
skjerpelser for 
utslippsfrie kjøretøy 
Nelfos medlemsbedrifter er opptatt 
av å realisere potensialet for grønn 
verdiskaping i transportsektoren. 
Vi er derfor kritisk til forslaget om 
å fjerne rabatten for elbiler i firma-
beskatningen, samt forslaget om å 
etablere en engangsavgift på elbiler 
over 2 tonn. Som kjent er batteriene 
den tyngste komponenten i elbiler. 
I praksis er dette en ekstra avgift på 
rekkevidde. Vi anser ikke dette som 
en rasjonell innretning med tanke på 
å nå målet om utslippsfrie kjøretøy 
innen 2025. Se resultatet på side 9.

Seriøsitetsregister
Nelfo er positiv til etableringen av 
et frivillig seriøsitetsregister for 
bygg- og anleggsnæringen. Det er 
viktig å inkludere viktige opplys-
ninger (godkjent lærebedrift) og 
datautveksling mot andre offentlige 
data registre som Elvirksomhetsre-
gisteret.

Tunnelsikkerhet
Vi er svært fornøyde med viderefø-
ringen av omfattende og nødvendig 
arbeid med å oppgradere og sikre 
landets mange tunneler i 2018. Dess-
verre velges tradisjonelle løsninger 
fremfor nye og fremtidsrettede. 
Dermed går trafikanter og samfunn 
glipp av nyutviklet styrings- og 
kommunikasjonsteknologi.
Nelfo anmoder om å påse at inno-
vasjon og grunnleggende krav til 
ITS-kommunikasjonssystemer 
og teknisk infrastruktur må inn i 
nye samferdselsprosjekter – også i 
ved likeholdsprosjekter.

Pilot for CO2-fond – start med kystfiskeflåten
Nelfo vil be Stortinget peke på kystfiskeflåten som pilot for det kommende CO2-fondet 
for næringslivet. Staten subsidierer i dag fiskeflåten med 430 MNOK per år (2015) i form 
av refusjon av mineraloljeavgiften på drivstoffet. Vi ber om at dagens drivstoffsubsidier 
om disponeres til et fond som benyttes for å gi tilskudd til merkostnadene kystfiskerne har 
ved omlegging til bedre og utslippsfrie fiskefartøy. En fersk studie viser at man kan halvere 
utslippene fra kystfiskeflåten med batterihybrid fremdrift. Vi snakker her om anslagvis 3000 
fartøyer langs kysten som må skiftes ut eller bygges om.

Sentral godkjenning
Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven bortfalt 1. januar 
2016. Mange kvalifiserte foretak mistet, eller fikk ikke fornyet sin godkjenning, og det uten at 
det var påvist svikt i foretakenes leveranser. Dette rammet både utførende og prosjekterende 
foretak. En uholdbar situasjon hadde oppstått.

Et bredt utvalg fra byggenæringen leverte 15. november 2016 et gjennomarbeidet forslag til 
kvalifikasjonsregelverk for bedrifter som ønsker sentral godkjenning etter plan- og bygnings-
loven. En av utvalgets viktigste konklusjoner var at man må beholde krav til kompetanse, 
men det må bli en praktikabel ordning der realkompetanse fortsatt skal tillegges betydelig 
vekt. Man ønsket samtidig å samhandle kvalifikasjonskravene mellom ulike fag og ulike 
departement, herunder KMD og Justisdepartementet.

Det er nå under ett år til utløp av overgangsordningen og vi vil på ny oppleve at regel-
verket gir yrkesforbud for kvalifiserte og dyktige foretak. Vi ber komiteen sikre at dette viktige 
arbeidet gis nødvendig oppmerksomhet i departementet. Se resultatet på side 2.

Mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa
Arbeidsmarkedet i Norge innenfor bygg, elektro, industri og omsorgsyrker oppfattes svært 
kjønnsdelt. Forskning avdekker at mange fag som har under 10 % av det underrepresenterte 
kjønnet, i praksis oppleves som lukket for “det andre kjønnet”.

Partene i arbeidslivet og Nelfo har lenge arbeidet for å øke kvinneandelen blant fagarbei-
dere innen bygg og elektro, men jenteandelen er allikevel svært liten.

Nelfo ber Stortinget sørge for at regjeringen stimulerer til å utarbeide en nasjonal plan for 
å øke rekrutteringen av jenter til blant annet elektrofagene, og som samtidig inneholder tiltak 
som ivaretar jentene gjennom hele utdanningsløpet frem til fagarbeider. Resultatene fra fors-
knings- og utviklingsprosjektet i bil- og elektrobransjen bør kunne være et godt utgangs-
punkt for utarbeidelsen av en nasjonal plan som forplikter fylkene til å gjennomføre planen.

Utslippsfri kraftsektor
Dessverre er Norge nå i ferd med å skusle bort et av våre største konkurransefortrinn med 
en utslippsfri kraftsektor som følge av ordningene med varedeklarasjon av kraftleveranser 
og opprinnelsesgarantier. Det gjelder industri, transport, byggsektoren og varmemarkedet. 
Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier fra Norge, hevder internasjonale virksomheter som 
Apple og Google at de drifter sine europeiske serverparker på norsk utslippsfri kraft. Og som 
en effekt av dette sitter vi her i Norge tilsynelatende igjen med skitten kraft. Opprinnelsesga-
rantiene gir kraftprodusentene noen millioner kroner i kortsiktige inntekter. Samtidig gir vi 
fra oss det eneste varige og særnorske konkurransefortrinnet som kan skape grønne vekst-
muligheter i Norge.
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Opprinnelses-
garantier og 
grønne offentlige 
 anskaffelser
Samme dag som statsbudsjettet la 
regjeringen frem strategien for grønn 
konkurransekraft, “Bedre vekst, 
lavere utslipp “. Denne strategien må 
konkretiseres med en handlingsplan 
og virkemidler, bla. innen transport og 
smarte grønne bygg og byer. 

Målrettet finansie-
ringsmodell for Enova
Regjeringen foreslår en endring i Enovas 
finansieringsmodell fra og med 2018. 
Endringen innebærer at man går bort fra 
en finansiering gjennom avkastning fra 
klima- og energifondet, og over til en årlig 
overføring over statsbudsjettet. Denne 
nye modellen gir Stortinget anledning til 
å knytte den årlige bevilgningen opp mot 
konkrete mål og oppgaver.

Nelfo støtter en slik endring i Enovas 
finansieringsmodell. Enova må samtidig 
få ansvaret for å realisere 10 TWh energi-
effektivisering i eksisterende bygg.

Offentlige anskaffelser
Stat og kommunene kan få mer for pengene dersom anbudskonkurransene innrettes 
riktig. Vi ser derfor med forventning frem til at økte ressurser til grønne anskaffelser i Difi 
vil lede til gode og transparente klima- og miljøkriterier for bygg og transport. Offentlig 
sektor kjøper om lag 40 % av produksjonen fra bygg og anleggsnæringen. Den nye miljø-
bestemmelsen i anskaffelsesreglene kan gi nullutslippsløsninger innen transport, smart 
og effektiv energibruk i bygg. Det er et betydelig potensial for bedre løsninger enn det som 
kjøpes inn i dag. Og det trenger ikke å bli dyrere dersom man evaluerer på tilbudene på 
innkjøp og bruk, såkalt livssykluskostnad (LCC).

Det er fra 1.1.2017, ved endring i anskaffelsesreglene, innført en egen forskrift om plikt 
til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Nelfo ønsker en kraftigere 
lærlingklausul, der offentlige anbud stiller krav til at det skal være lærlinger for alle fag på 
byggeprosjekter og at det skal stilles krav om en minimum andel lærlinger i byggeprosjek-
tene.

Teknologimilliarden kan bidra til smartere 
 transport i Norge
Den lanserte teknologimilliarden skal bidra til forskning og utvikling på morgen-
dagens mobilitetsløsninger. Nye ordninger i NTP, som regjeringen foreslår å priori-
tere, er teknologistimulerende tiltak som konkurransene «Smartere transport i Norge» 
og «Pilot-T». Det foreslås å bevilge hhv. 15 og 35 millioner til disse to ordningene i 
budsjettet for 2018.

Vi savner en virkelig ambisjon fra regjeringen om å bygge ett nytt teknologiben, og 
gripe mulighetene digitale systemer gir. Skal Norge bli et foregangsland, etterlyses flere 
reelle prosjekter for uttesting av teknologien i fullskala. Siden regjeringen og mange 
andre er opptatt av utviklingen mot autonome biler og skip, er det viktig å få på plass 
den robuste infrastrukturen som er nødvendig for å fremme utviklingen. 

Bevilgningene til smartere transportløsninger må økes og påse at det kommer flere 
reelle utprøvingsprosjekter. Statens vegvesen skal tilrettelegge for bruk av samvirkende 
ITS i veinettet. Denne ambisjonen må følges opp i praksis

Lærlingtilskuddet og en bedre lærlingklausul
Vi er svært glade for at lærlingtilskuddet er blitt løftet de siste årene. Det gjør det mer 
attraktivt å være lærebedrift. Vi er imidlertid skuffet over at opptrappingen ikke fortsetter 
i budsjettforslaget for 2018.. Det gjenstår et gap i tilskuddet (ca. kr 10.000,-) før opplæring 
i bedrift likebehandles med opplæring i skole. (Les mer under høringen i Utdannings- og 
forskningskomiteen) 

Det er fra 1.1.2017 innført en forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger 
i offentlige kontrakter. Vi er glad for at denne klausulen kom på plass. Samtidig har 
forskriften for mange muligheter til å slippe unna kravet om lærlinger.

Vi ber om videre opptrapping av lærlingtilskuddet. Gapet til tilskudd til skoleplass må 
dekkes inn så snart som mulig og deretter indeksreguleres årlig. Vi ber også om en krafti-
gere lærlingklausul der offentlige anbud stiller krav til at det skal være lærlinger for alle 
fag i byggeprosjekter og at det skal stilles krav om en minimum andel lærlinger i byggepro-
sjektene.

Kritisk til opprinnel-
sesgarantier
Vi er svært kritisk til ordningen med 
opprinnelsesgarantier og koblingen 
som gjøres til varedeklarasjonen. Vi 
må sikre at miljøverdien av norske 
kraftressurser bidrar til verdiskaping 
og arbeidsplasser i Norge. I oppføl-
gingen av industrimeldingen og 
særskilt strategien for grønn konkur-
ransekraft er det avgjørende å bevare 
det nasjonale konkurransefortrinnet 
med vår utslippsfrie kraft, og vi 
ber næringskomiteen være spesielt 
oppmerksomme på dette.
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Sender videohilsener på mobil  
for å nå alle ansatte
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Selskapet Caverion driver teknisk entreprenørvirk-
somhet i 12 europeiske land. I stallen har de ingeni-
ører, teknikere, elektrikere og montører som sikrer at 
det bygges gode skoler og andre offentlige og private 
bygg.

Hva er utfordringen ved å lede en såpass sammensatt 
gruppe av ansatte?

– Noe som er helt vesentlig, er å vite hvordan jeg 
kan gjøre et budskap relevant for alle målgrupper. 
Tar vi en beslutning, må jeg kunne forklare hva 
beslutningen vil bety for de forskjellige gruppene. I 
endringsprosesser er «hvorfor» undervurdert. Ofte 
blir det mest fokus på «hva». Strategier og planer kan 
fort bli noe fluffy og uforståelig – jeg jobber med å 
være presis og konkret i kommunikasjonen.

Når den delen av selskapet du er sjef for består av 
så mange folk og i to land, kan det ikke være ofte du 
møter medarbeiderne ansikt til ansikt?

– Mye av kommunikasjonen fremover vil gå via 
Yammer – bedriftens Facebook. Det synes jeg er en 
god kanal for å nå ut med informasjon, men også en 
god kanal for å dele opplevelser og gode løsninger. Jeg 
tror det er med på å skape engasjement og bygge en 
stolthet for selskapet.

Så du tror folk i selskapet vet hvem sjefen deres er?
– Jeg vil i alle fall gjerne at de skal vite hvem jeg 

er. En metode jeg har tatt i bruk er at jeg sender ut 
noen videosnutter hvor jeg forteller om ting som 
opptar meg. Jeg er også mye på reise. Det er lite smart 
å sitte i et hjørnekontor og ta beslutninger alene. Jeg 
er opptatt av å være ute på byggeplassene og besøke 
avdelingene våre, snakke med alle typer ansatte for 
å høre hva som er bra og hvor vi kan forbedre oss. Jeg 
tror på å være en synlig leder som viser at jeg bryr 
meg og er interessert.

Er det en del av din strategi for å få folk til å trives?
– Ja, og for at de skal involvere seg. For å bygge en 

sterk og sunn bedriftskultur, må vi tørre å tenke nytt 
og hjelpe hverandre frem. Det gjør vi ved at alle invi-
teres til å bidra med tanker og synspunkter. Hos oss 
er det ikke patenter eller produkter som gjelder, men 
mennesker som er eksperter på ulike fagfelt. At de 
trives, er avgjørende for at de produserer godt. Uten 
trivsel slutter folk.

Men hos deg blir de værende?
Stort sett. Også blant lærlingene ser vi at mange 

blir værende. Det er svært positivt.

Har dere mange lærlinger?
– Ja, vi har flere enn 300 og er faktisk en av Norges 

største opplæringsbedrifter. Vi gjør det ikke bare av 
idealisme, men ser det også som en viktig rekrutte-
ringskanal. Jeg forstår ikke at ikke flere bedrifter ser 
denne muligheten.

Hvorfor er det så viktig å gi plass til lærlinger?
– Vi kan jo ikke ha et land hvor alle bare jobber 

med «kule» ting, men må sikre at det jobbes med skik-
kelig verdiskaping. Vi trenger dyktige fagfolk som kan 
lage gode bygg. De som velger yrkesfag, må vi ta vare 
på, støtte og følge opp. Det er et samfunnsansvar.

Du har også valgt å gjøre noe bra for samfunnet iste-
denfor å gi ansatte julegaver – hvorfor?

– Vi pleide å gi kunder og ansatte en eller annen 
duppeditt til jul. Så var det et år vi skulle til å bestille 
3000 nye steketermometre. Jeg fikk helt vondt i magen 
av å tenke på hvor meningsløst det var. Nå har vi valgt 
å vrake julegavene til fordel for å støtte Røde Kors. 
I tillegg til pengestøtte jobber nå en gruppe av våre 
ansatte som frivillige i en uke hvert år for «Ferie for 
alle» som er et tilbud fra Røde Kors.

Er det en ordning alle er fornøyd med?
Det har vært veldig god respons fra alle ansatte. 

Mange av dem som er med verver seg for annet Røde 
Kors arbeid etterpå. Jeg føler selv det var en veldig 
riktig avgjørelse å ta da vi innførte ordningen for seks 
år siden. Nå kan vi bety noe for noen som trenger det 
– og det gjorde vi aldri med julegaver som skjerf eller 
glassboller.

Hva gjør du for å holde koken som toppleder?
Jeg passer på å koble av og sørge for å ha ting å 

glede meg til. Nå er det en guttetur neste helg. Jeg 
kobler av og får tømt hodet når jeg er utendørs. Jeg har 
skikkelig høydeskrekk, men har vært på nesten alle 
toppene i Norge over 2000 meter. Det å gjøre ting jeg 
egentlig ikke tør gjør meg litt stolt.

Artikkelen sto først på trykk i Aftenposten og er 
gjengitt med tillatelse.

Han er sjef for over 3500 håndverkere og ingeniører i Norge  
og Danmark og slår et slag for lærlingene:

– Vi kan ikke ha et land hvor alle bare jobber  
med «kule» ting.
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Åtte organisasjoner  
etterlyser virke-
midler for energi-
effektivisering
Nelfo har gitt innspill til handlingsplan for ener-
gieffektivisering i eksisterende bygg sammen 
med syv andre organisasjoner. 

Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh 
redusert energibruk i eksisterende bygg innen 
2030. Regjeringen har så langt ikke fulgt 
opp Stortingets vedtak, og gjennomgangen i 
forslaget til statsbudsjett er mangelfull. For å nå 
målet om 10 TWh, er det nødvendig med ytterli-
gere virkemidler og innsats.

Vi ber Stortinget be regjeringen utforme «en 
utfyllende handlingsplan for realisering av 10 
TWh redusert energibruk i tråd med anmod-
ningsvedtaket. Planen må omfatte økonomiske, 
regulatoriske og informative virkemidler, som 
er balanserte og godt samordnet mellom ulike 
statlige aktører.».  Vi ber også Stortinget be 
regjeringen fortsette det viktige arbeidet for «å 
styrke samordningen mellom etater og virke-
midler (Enova, Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) og Husbanken).

Avsenderne av notatet er: 
• Bellona 
• Naturvernforbundet 
• ZERO 
• Norske Bolig byggelags Landsforbund (NBBL) 
• Byggenæringens Landsforening (BNL)  
• Nelfo 
• Elektroforeningen 
• Virke
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Det er bare å erkjenne at energi-
merkeordningen, rent forbru-
kermessig og markedsmessig, 
ikke har spesiell stor betydning i 
dagens marked og har dessuten 
ikke fungert etter hensikten, sa 
Tore Strandskog i møte.

-Vi er derfor enig i at oppvar-
mingsmerket bør fjernes. Den gir 
ikke relevant markedsinforma-
sjon.

Vi er imidlertid helt uenig med 
OED at energikarakteren har fått 
«utilsiktet» stor innflytelse. 

Det er tvert om bokstavkarak-
teren som gir relevant markeds-
informasjon. Denne er basert på 
objektive kriterier, som er foran-
kret i en nasjonal standard. 

Vi er heller ikke enig med 
OED i at det er lite å hente i nye 
bygg med tanke på å oppnå 
bedre energiytelse. Mange nye 
bygg bruker like mye energi som 
gamle. Vi er uenig i at alle nye 
bygg derfor skal få A. Man må ha 
noe å strebe etter utover den til 
enhver tid gjeldende forskrifts-
standard. Vi må ikke gjennom 
denne ordningen svekke viktige 
energi- og miljømessige ambi-
sjoner utover standard løsninger. 
Det blir rett og slett for svakt. 

Det er ikke noe problem at man 
velger lokale energiløsninger i 
bygg, slik OED antyder. Dette må 
tvert om oppmuntres, fordi lokale 
energiløsninger ofte har en bedre 
klima- og miljøprofil. 

Nelfo er i utgangspunktet 
positiv til forslaget om samlet 
energimerking av fler-bolighus. 
Av ressurshensyn mener vi at 
dette kan fungere som et frivillig 
alternativ til dagens individu-

elle energimerking av hver enkelt 
boenhet ved nybygg og rehabili-
teringer.

Ett av spørsmålet departe-
mentet stiller er kompetansekrav 
for eksperter. Nelfo mener det 
skal stilles krav til formell kompe-
tanse og relevant erfaring for 
eksperter, men dagens krav om 
ingeniørkompetanse for å energi-
merke yrkesbygg må endres. 
Tekniske ledere i VVS, elektro 
og byggebransjen med fagbrev, 
lang praksis og teknisk fagskole-
utdanning og spesialisering 
innen energirådgivning, er etter 
vår mening godt kvalifisert til å 
utføre energimerking av de fleste 
typer yrkesbygg. 

Å bredde ut dette kravet vil 
gi et vesentlig større korps av 
kompetente fagpersoner, som 
kan øke utbredelsen av energi-
merking av yrkesbygg. Det bør 
dessuten legges inn mer ressurser 
på tilsyn og kontroll av nærings-
bygg.

Det er mye diskusjon om 
systemgrenser. Dette skal ikke 
være en ordning som prefererer 
enkelte næringsinteresser eller 
enkelte energibærere. Erfarin-
gene så langt har vist at denne 
type politisk vekting ikke har 
vært noen suksess. 

Systemgrensen levert energi 
gir mest relevant markedsin-
formasjon. Det er kun denne 
systemgrensen som kan vurdere 
beregnet forbruk opp mot målt 
energi, og som kan gi en relevant 
vurdering av faktiske energi-
kostnader. Det er nettopp denne 
type informasjon som er relevant 
for forbrukerne og markedet.

Nelfo gir innspill til

energi merke -
ordningen
Energimerkeordningen for bygninger er i seg selv et godt 
tiltak. Ordningen er forankret i Stortinget, og formålet er at 
forbrukerne skal ha et verktøy for å kunne orientere seg i 
eiendomsmarkedet og finne et godt miljøvennlig alternativ.

«Energimerke-
ordningen har 

ikke fungert etter 
hensikten. »
Tore Strandskog,  
næringspolitisk direktør i Nelfo
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OLJEFYR 

Fra 2020 er 
det slutt
Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke 
fossil olje eller parafin til oppvarming av 
boliger i Norge.

Det befinner seg mellom 60 - 80.000 
oljefyringsanlegg i norske husstander, 
i tillegg til omlag 20.000 i yrkesbygg og 
borettslag. Innen 2020 må alle anlegg 
slukkes.

Heldigvis finnes det flere gode miljø-
vennlige alternativer til fossilt drivstoff.

Elektroinstallatøren kan hjelpe deg 
med flere ulike løsninger. Elkjel er en av 
dem.

Elkjelen er i prinsippet en varmt-
vannstank med lav investeringskostnad, 
som kan benytte seg av eksisterende 
rørinfra struktur for sentralvarmean-
legget. Elkjeler er ganske små og får 
plass i de fleste fyrrom. En elkjel for en 
enebolig koster fra ca. kr 25 000.

De andre alternativene er mer omfat-
tende og krever høyere investering.

Last ned  
flyer på  
nelfo.no

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av 

boliger i Norge.

Se ulike tiltak og hvordan få støtte hos Enova på neste side

Det befinner seg mellom 60 - 80.000 oljefyringsanlegg i norske husstander, i tillegg til 

omlag 20.000 i yrkesbygg og borettslag.  Innen 2020 må alle anlegg slukkes.
Heldigvis finnes det flere gode miljøvennlige alternativer til fossilt drivstoff. 
Elektroinstallatøren kan hjelpe deg med flere ulike løsninger. Elkjel er en av dem.
Elkjelen er i prinsippet en varmtvannstank med lav investeringskostnad som kan benytte 

seg av  eksisterende rørinfrastruktur for sentralvarmeanlegget. Elkjeler er ganske små og 

får plass i de fleste fyrrom. En elkjel for en enebolig koster fra ca. kr 25 000.De andre alternativene er mer omfattende og krever høyere investering.

FOTO: ENOVA / CREATIVE COMMONS

Oljefyr – fra 2020 er det slutt

Elkjel er et godt og miljøvennlig alternativ.

Opprettelse av  seriøsitetsregister
Nyheten om et nytt seriøsitets register kom i november 
i fjor. Dette skjedde etter innspill fra byggenæringen 
og Nelfo. Forslaget har vært på høring og Nelfo 
sendte høringssvar 2. oktober til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

Det nye registeret skal supplere sentral godkjenning, og vil kunne 
brukes av foretak som prosjekterer og utfører bygge- og anleggstiltak, 
men som ikke skal ha ansvar i byggesak etter Plan- og bygningsloven. 
Bl.a. vil foretak som opererer i ROT-markedet være i målgruppen for 
registrering. 

Nelfo støtter opprettelsen av et frivillig seriøsitetsregister. Forutset-

ningen er at innhentingen av opplysningene skjer med informasjons-
deling mellom kvalitetssikrede offentlige registre, og ikke medfører 
økt byråkratisering og merarbeid for foretakene. 

I tillegg til de angitte opplysninger og registre (enhetsregister, 
mva, skatt, a-giveravgift) mener vi opplysning om at foretaket er 
godkjent lærebedrift må tas inn. Det vil understøtte andre og viktige 
satsinger i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. 

For foretak innen elektrisk installasjonsarbeid må det være 
en absolutt forutsetning at foretaket er registrert i Elvirksomhets-
registeret hos DSB. 

Nelfo støtter ikke forslaget om at foretakene selv skal kunne legge 
inn kvalifikasjoner i registeret, blant annet CV og vitnemål. For å 
ivareta registerets troverdighet mener vi at registeret kun skal ha 
bekreftede opplysninger fra offentlige registre.

byggebilde

GRØNNE OFFENTLIGE INNKJØP

Transport og bygg
Våren 2017 ble det gjennomført høring 
om en skjerpet miljøbestemmelse i 
forskrift for offentlige anskaffelser. 

I følge den nye forskriften skal 
oppdragsgivere legge vekt på å redusere 
belastningen på miljø og fremme klima-
vennlige anskaffelser. De kan stille 
miljøkrav i alle trinn av anskaffelses-
prosessen der det er relevant og knyttet 
til leveransen. Der miljø er et krite-
rium for tildelingen, bør det som hoved-
regel vektes minimum 30 prosent. Det 

innebærer at når oppdragsgiver skal 
ta stilling til hvem som får kontrakten, 
skal kriterier for miljø telle minst 
30 prosent sammenlignet med for 
eksempel pris og kvalitet.

Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) er regjeringens organ for utvikling 
og fornyelse av offentlig sektor. Ett av 
områdene Difi arbeider med er veiled-
ning, rådgivning og kompetansetiltak 
for å rettlede og støtte det offentlige med 
å fremme grønne innkjøp. 
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Økt konkurranseutsetting av markedet 
for veibelysning er av stor prinsipiell og 
markedsmessig betydning. Det er viktig at 
Nelfo er tydelige for å sikre og styrke entre-
prenørenes interesser.

I en konkret sak i Bergen mener man 
at Bergen kommune ikke har et bevisst 
forhold til statsstøtteregelverket. Bergen 
kommune betaler et vederlag til Enotek for 
drift og vedlikehold av veilysene i Bergen 
som mest sannsynlig ikke er i samsvar med 
statsstøtteregelverket.

Nelfos interessegruppe for energientre-
prenører mener at det er gode grunner til at 
ESA skal se nærmere på denne saken. Her 
har man anledning til å få ryddet opp i den 

antatt ulovlige kommunale praksisen. ESA 
har også myndighet til å kreve at deler av 
det vederlaget Enotek har fått fra Bergen 
kommune betales tilbake.

Den prinsipielle delen av saken er 
at man, gjennom en ESA-henvendelse, 
ønsker å sende et signal ut til markedsak-
tørene. Måten BKK og Bergen kommune 
har løst denne saken på er ikke et eksempel 
til etterfølgelse. Det er flere andre aktører 
(kommuner og nettselskaper) rundt om 
i landet som vurderer samme grep som i 
Bergen. Et viktig mål med en ESA-henven-
delse er at markedet for veibelysning må og 
skal konkurranseutsettes på lik linje med 
andre markeder. 

Som følge av forslag fra Nelfo har 
Næringsdepartementet, i samråd med 
Garantiinstituttet for eksportkreditt 
GIEK, besluttet å tilby fullførelses-
garanti for underleverandører forut-
satt at den stilles i forbindelse med en 
eksportkontrakt. 

GIEK fjerner også den nedre beløps-
grensen for produksjonslånsgarantier. 
Begge tiltak gjelder fra 1. november.

Dette er en viktig avgjørelse for alle 
Nelfos medlemsbedrifter som jobber 
internasjonalt og mot kunder som 
leverer internasjonalt.

Departementet setter pris på gode 
og relevante innspill fra brukerne 
av virkemiddelapparatet, særlig om 
hvordan det treffer eksportbedrifter og 
underleverandører, heter det i brevet 
fra departementet.

GIEK gir garanti for 
underleverandører

Konkurranse forholdene i veilysmarkedet

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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Elektrifisering av fiskeflåten var et av temaene under 
seminaret på Ramberg i november.

-Ny teknologi med batteri og hybride løsninger i kystflåten og i 
havbruksfartøy er god miljø- og klimapolitikk. Det er også god 
politikk for økt verdiskaping, teknologiutvikling og mange nye grønne 
arbeidsplasser, sa rådgiver Oddvin Breiteig i Nelfo på seminaret.

- For sjømatnæringen vil lavere utslipp gi en konkurransefordel i 
et marked som vil kreve bedre dokumentasjon av hele verdikjeden. 
Hvor mye diesel kreves for å få fisken på bordet? Det er spørsmål som 
forbrukerne vil stille så snart digitalisering gir mulighetene.

Store ringvirkninger. Satsingen på elektrifisering av kysttrafikken 
er av særlig betydning for grønn verdiskaping i Norge. I motsetning 
til mange andre transportformer, har norsk næringsliv aktiviteter i 
hele verdikjeden. Dette gjelder fra produksjon av materialer, verfts-
industrien, samt bruken av fartøy i fiskeri og turistnæringen. Ring-
virkningene ved en satsing på grønn verdiskaping i denne delen av 

Gjennomslag for 
ladeklare bygg
Et flertall i Stortinget har bedt regjeringen vurdere 
hvordan man kan nedfelle krav om at nye bygg og 
bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir 
gjort ladeklare for elbil. 

Flertallet ba i tillegg om at alle borettslag og sameier skal få 
lovfestet rett til å lade bil. Unntaket er hvis det foreligger saklig 
grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted. 

Nelfo er klar i sin anbefaling for lading av elbiler i alle nybygg: 
Inkludér føringsveier frem til alle parkeringsplasser. Da sparer 
man store kostnader.

Det viktigste er at bygget, både når man bygger nytt og 
rehabiliterer, får på plass infrastruktur og føringsveier. Da blir det 
billigere, og mye enklere å installere ladestasjonen når behovet 
melder seg. 

Tilrettelegging for lading av elbil på parkeringsplasser i 
eksisterende bygninger er ofte kostbart. Det er sjelden lagt opp 
føringsveier. Kostnadene drives dermed i været.

I eksisterende bygg kan kostnadene for å legge føringer fra 
fordelingstavler til parkeringsplasser utgjøre opp mot 80 prosent 
av totalkostnaden for installasjonen.

Nelfo har, sammen med DSB, NEK og Elbilforeningen, 
utarbeidet en veileder som omhandler installasjon av ladepunkter 
og ladestasjoner for elbiler. Den gir råd om sikker planlegging og 
utførelse til rådgivere, installatører og borettslag, etc.

Kartlegging av behov for ladetid, fleksibilitet samt ønsker og 
krav, er en forutsetning før installasjonen utføres. Det er viktig 
å avklare kapasiteten i eksisterende anlegg i forkant for å unngå 
misforståelser rundt forventningene til det nye ladeanlegget. 

Klimavennlig kystfiske – mindre utslipp og bedre drift

©FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN
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transportsektoren vil derfor bli ekstra store i Norge.
I mulighetsstudien som Bellona, EFO, Nelfo og Siemens lanserte 

under Arendalsuka, har man sett på sjarkflåten, en fartøygruppe 
som egner seg meget godt for batterihybrid fremdrift. Dagens flåte er 
på ca. 3000 båter i størrelsen 9 til 15 meter og snittalderen er 29,4 år. 
Store deler av flåten er med andre ord klar for et løft. Både fiskebåter 
og verft er lokalisert langs hele vår langstrakte kyst. Våre beregninger 
viser et potensial for inntil 3000 nye arbeidsplasser. Dette er uten at vi 
har sett på eventuelle ringvirkninger fra eksport av norske løsninger, 
teknologi og kompetanse, sa Breiteig.

Nelfos medlemsbedrifter er klare. Kjell Ole Holmen fra Lofoten 
Elektro AS og styreleder i Nelfo Nordland, holdt et innlegg om 
hvordan man kan gå frem for å gjøre havnen klar. -Det er en del forut-
setninger som er med på å bestemme hva som er mulig å oppnå av 
tilgjengelig effekt for lading og landstrøm. Han ga en innføring i ulike 
løsningsalternativer for lade- og landstrømtilkobling, samt det å 
bruke batterikontainer for lastutjevning i havna. Bransjen er klar for 

den etterspørselen som vil komme, og de fleste av Nelfos medlemsbe-
drifter har kompetanse til å delta i utviklingen og byggingen av slike 
løsninger, sa Holmen.

Hybridsjarker. Kjetil Paulsen i Bellona mener at elektrifisering av 
kystfiskeflåten vil gi en halvering av klimautslippene i fiskeriene.  
– Det kan ikke være opp til den enkelte sjarkfisker å ta ansvar for 
dette. Her må samfunnet bidra, sa Paulsen. Han ser også for seg 
hybrid sjarker. – Sjarken kan gå på strøm under fisket og stå til lading 
om natten. Ladestasjonene kan også benyttes av elektriske trailere 
som frakter fisken, avsluttet Paulsen.

Låneordning. -Nå når vi har fått de første elsjarkene, er det viktig at 
vi legger til rette for at flere fiskere skal kunne bruke denne nye tekno-
logien for å redusere utslipp. Vi foreslår derfor å opprette en låneord-
ning for elsjark, slik at kysten kan elektrifiseres. SV har satt av 60 
millioner til dette formålet i vårt alternative statsbudsjett, sa Mona 
Fagerås fra SV.

Klimavennlig kystfiske – mindre utslipp og bedre drift
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Det har vært snakket nok om at 
Norge må spare 10 TWh innen 
2030. Skal man nå det målet, er det 
på tide med handling, lød budskapet 
fra ZERO, Nelfo og EFO på et 
frokostseminar i Oslo nylig. Innfø-
ring av hvite sertifikater sto høyt på 
ønskelisten for å få fart på energi-
effektiviseringsmarkedet.

- Vi ser stor faglig interesse for å gå ut i dette 
markedet og gjøre en skikkelig jobb, konsta-
terte Tore Strandskog i Nelfo, da han stilte til 
paneldebatt om temaet. 

Han pekte også på ansvaret bransjen selv 
har for å bli bedre på å selge inn de energi-

Det ble gitt anbefalinger på både politisk nivå og bransjenivå på ZEROs frokostseminar 31. august. I panelet ser vi fra v: Frank Jaegtnes (EFO), Tore Strandskog (Nelfo), Guro Hauge (ZERO), Øyvind Leistad (Enova) og Tor Lindholt, 
Entro.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

Festen er ikke over
Det er kake igjen. Godbitene fra 
Lavenergiprogrammets 10 år 
lever videre i nye hjem - blant 
annet hos Direktoratet for bygg-
kvalitet (DiBK), NITO, Tekna og 
NDLA

-Da Lavenergiprogrammet ble opprettet, 
var det første gang at byggenæringens 
kompetanse innen energieffektivisering 
ble tatt på alvor. Det mener Guro Hauge, 
daglig leder de første åtte årene.

-Ifølge styreleder Tore Strandskog ble 
gullegget lagt da Lavenergiprogrammet 
satset på å bygge kompetansen nedenfra 
og opp, slik at den enkelte håndverker, 
uansett fag, skulle bli tryggere i jobben.

Behovet for å bygge kompetanse i 
byggenæringen fortsetter. Mye av det 
Lavenergiprogrammet har bygget opp 
gjennom 10 år kommer til å leve videre.

DiBk skal drifte nettsiden og Facebook-
siden ut 2018, og innholdet flyttes etter 
hvert over på DiBK sine nettsider.

Lavenergiprogrammet har samlet mye 
praktisk informasjon om hvilke energi-

tiltak som er smarte å gjøre, samtidig med 
innvendige og utvendige vedlikeholds-
oppdrag i småhus. Her finner du eksem-
pler, regnestykker og salgsargumenter 
som kan være nyttige overfor huseiere 
i oppussingsmodus. Disse godbitene 
blir en del av DiBKs satsing på energi og 
miljø.

Innholdet under «Prosjektering av 
energieffektiv bygg» på www.lavenergi-
programmet.no flyttes til Faggruppen for 
bygg og anlegg i NITO/Tekna. I løpet av 
høsten publiseres det på fba.no. Enn så 
lenge blir det også liggende på lavenergi-
programmet.no

Liste over rådgivere. En rekke rådgi-
vende ingeniører og arkitekter har tatt 
Lavenergiprogrammets todagers kurs i 
prosjektering av passivhus. Kurset holdes 
regelmessig av Faggruppen bygg og 
anlegg i NITO/Tekna. Listen over alle som 
har bestått kurset, flyttes høsten 2017 til 
deres nettsider fba.no.

Alt undervisningsmateriell i energi-
effektivisering og bygging av passivhus 
flyttes til Nasjonal digital læringsarena, 
www.ndla.no

10 TWH-MÅLET:

På tide med handling
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effektive løsningene. I likhet med flere andre 
innledere på seminaret, mente han at man 
må snu markedet til å bli tilbudsstyrt. 

Flere innledere argumenterte for å ta 
opp igjen ideen om hvite sertifikater. Dette 
er også blant de overordnede tiltakene som 
blir foreslått i rapporten, sammen med bl.a. 
tilpasning av kravene til rehabilitering i 
TEK, penger til opplæring og forbedring av 
energi merkeordningen.

– I tidligere runder har ikke politikerne 
vist noen særlig entusiasme for en slik 
ordning, men vi er gjerne med på å ta denne 
diskusjonen opp igjen. Ser man på erfa-
ringene med grønne sertifikater, kan man 
trygt si at de har vært en suksess. De har vel 
nesten vært en for stor suksess. Det burde 
være en motivasjon for å ta den tanken frem 
igjen, mente Strandskog.

La frem konkrete forslag. Seminaret ble 
arrangert i sammenheng med utgivelsen av 
ZERO-rapporten «Slik kutter vi energibruken 
i bygg», som er utarbeidet i samarbeid med 
Nelfo og EFO. 

Rapporten inneholder helt konkrete 
forslag om hvordan energireduksjonsmålet 
kan nås, påpekte Guro Hauge, fagansvarlig 
bygg i ZERO. 

– Riksrevisjonen har slått fast at dagens 
støtteordninger og tiltak ikke gir ønsket 
effekt. Da er det tydelig at vi må gjøre ting 
annerledes, fastslo hun.

– Rapporten anbefaler blant annet obli-
gatorisk energikartlegging i offentlige bygg, 
og at det offentlige innfører krav om energi-
klasse A i alle nye leieavtaler. 

– Vi anbefaler også å innføre krav 
om energirevisjon hvert fjerde år for alle 

næringsbygg med høyt energiforbruk, eller 
for bygg som har energiklasse E eller lavere. 
Og vi anbefaler at Enova øker støttesatsene 
for næringsbygg. 

Når det gjelder bolig, anbefaler vi en 
helhetlig gjennomgang og styrking av 
Enovas støtteordninger. I fjor ble det gitt 
støtte til tiltak i 200 boliger. Det monner 
lite, når man vet at det finnes 2 millioner 
boliger i Norge. Man bør innføre en prøve-
ordning med støtte til håndverkere som 
gjennomfører energieffektivisering. Det bør 
også utvikles en form for EPC-prosjekter 
(EPC=Energy Performance Contracting) for 
borettslag og sameier, med tilhørende støtte-
ordninger.

Det ble gitt anbefalinger på både politisk nivå og bransjenivå på ZEROs frokostseminar 31. august. I panelet ser vi fra v: Frank Jaegtnes (EFO), Tore Strandskog (Nelfo), Guro Hauge (ZERO), Øyvind Leistad (Enova) og Tor Lindholt, 
Entro.  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD

10 TWH-MÅLET:

På tide med handling

02-2017 | TEKNOLOGICA | 21

https://nelfo.no/Documents/NELFO/Bibliotek/Rapporter/Energisparing%20i%20bygg.pdf
https://nelfo.no/Documents/NELFO/Bibliotek/Rapporter/Energisparing%20i%20bygg.pdf


31. januar og
1. februar 2018 i
Oslo kongressenter

En arena for økt kunnskap

BYGGAVFALLSKONFERANSEN
MATERIALGJENVINNING OG OMBRUK I PRAKSIS

10ÅR
2009-2018

31. januar og
1. februar 2018 i
Oslo kongressenter

En arena for økt kunnskap

BYGGAVFALLSKONFERANSEN
MATERIALGJENVINNING OG OMBRUK I PRAKSIS

10ÅR
2009-2018

31. januar og
1. februar 2018 i
Oslo kongressenter

En arena for økt kunnskap

BYGGAVFALLSKONFERANSEN
MATERIALGJENVINNING OG OMBRUK I PRAKSIS

10ÅR
2009-2018

Fagtreff for elektro-
fagarbeidere
Hele 650 personer har deltatt på fagtreff om nye energikrav i TEK.
Fagtreffene har vært arrangert på 20 steder i landet denne høsten, som er et samar-
beid mellom Nelfo, Elektroskandia og Lavenergiprogrammet. 

Nelfo dagskurs i Plan og bygningsloven for elektrobransjen for dem som ønsker 
mer kompetanse og en dypere forståelse om de nye energikravene i TEK17 – se 
nelfoskolen.no

Byggavfallskonferansen 2018 
avholdes i Oslo kongressenter 31. 
januar og 1. februar. Arrangørene 
venter 300 deltakere når konferansen 
arrangeres for tiende år på rad. 
Hovedtemaene er materialgjenvin-
ning og ombruk i praksis. 

Fremtidige rammebetingelser for 
byggavfall og hva de ulike aktørene 
må foreta seg for at EU-kravet om 
70 % materialgjenvinning av bygg-
avfall fra 2020 skal nås, vil bli viet 
stor oppmerksomhet. En arbeids-
gruppe bestående av store statlige 
eiere, er blant dem som skal presen-
tere hvordan de vil forholde seg til 
materialgjenvinning og ombruk i 
tiden fremover. Konferansen åpnes av 
Julie M. Brodtkorb, som ganske nylig 
overtok direktørstolen i Maskinentre-
prenørenes Forbund (MEF).

Konferansen arrangeres av Miljø-
direktoratet, BNL, NGU, RENAS, 
Norsk Gjenvinning, Nelfo og RIF. 

Når avfall settes på dagsorden i 
dag, kan det fort bli litt for mange 
tomme fraser om sirkulær økonomi 
og grønt skifte. Konferansen setter 
derfor fokus på hva aktørene i bygg-, 
anlegg-, eiendom- og avfallsbransjen 
faktisk kan gjøre med problemet.

Program og påmelding på: bygge-
miljo.no/byggavfallskonferansen/31. januar og

1. februar 2018 i
Oslo kongressenter

En arena for økt kunnskap

BYGGAVFALLSKONFERANSEN
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Elektronisk registrering 
på byggeplass
Første juli i år ble det innført krav 
om at oversiktslister over arbeids-
takere på bygge- og anleggs-
plasser skal føres elektronisk. 

Listene skal være tilgjengelige på bygge- 
eller anleggsplassen. Bakgrunnen er at 
det er registrert mye misbruk. Tiltaket er et 
ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivs-
kriminalitet. 

-Erfaring viser at manuelle lister ikke 
fungerte etter hensikten. Papirlistene var 
ofte vanskelige å lese og det var forholdsvis 
enkelt å lage falske ID kort, sier Eirik Remo, 
HMS ansvarlig i Nelfo. -Hovedmålet med 
den nye ordningen er å sikre seriøsitet i 
byggebransjen, sier Remo.

Alle virksomheter som utfører arbeid 
på bygge- og anleggsplasser, både norske 
og utenlandske, er pålagt å utstyre sine 
arbeidstakere med HMS-kort. Det samme 
gjelder enkeltmannsforetak. Virksomheter 

som kun tilbyr sine tjenester i forbruker-
markedet er også omfattet av plikten til å 
utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort, 
men det er ikke krav om elektroniske lister.

Opplysninger fra tilgangskontrollsys-
temet skal ikke være tilgjengelig for uten-
forstående uten samtykke fra personene 
det gjelder.

Det skal heller ikke være mulig å få ut 
hele personnummer og navn i registrering 
på byggeplass. 

- I høringen gikk byggenæringen i mot 
at det skulle brukes hele personnummer 
i loggen, men at HMS-kortets nummer 
skal benyttes. Dette for å hindre misbruk 
av personnummer. Myndig hetene kan gå 
videre i hovedregisteret og hente frem flere 
opplysninger om nødvendig, sier Remo.

- En utfordring kan være at listene 
kan kobles mot timeregistrering. Hvis 
ikke dette er avtalt på forhånd, har man 
ikke anledning til å sjekke arbeidstimer i 
forhold til faktura, sier Remo.

Kursleder Leif 
Welhaven Løchen hos 
elektroentreprenøren 
Welhaven Entreprenør.
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Nasjonal brann- og elkonferanse 
Sammen med Drammensregionens brann-
vesen og Norsk Brannvernforening  inviterer 
Nelfo 17. januar til en konferanse om 
sol cellepaneler og sikkerhet.

Det har i løpet av de siste årene vært en 
formidabel vekst i antall installerte solcelle-
anlegg i Norge. Mye tyder på at dette vil fort-
sette i de kommende årene. Elektrobransjen 
har totalt sett begrenset erfaring med slike 
anlegg. Det samme gjelder for brannvesenet, 
ved brann og redning hvor solceller er instal-
lert på taket eller i bygningen for øvrig.

Vi ønsker med denne konferansen å sette 
fokus på solcelleinstallasjoner og hvilke 
utfordringer og muligheter som ligger i 
dette. Ved å ha et tverrfaglig samarbeid om 
sikkerhet i anleggene, vil vi oppnå trygge 
anlegg for kunden. Elektroinstallatør og 
rådgiver vil da kunne bygge anlegg som 
muliggjør trygg innsats for brannvesenet. 
Brannvesenet må ha god og riktig informa-
sjon om hvilke utfordringer og farer som kan 
oppstå i ett solcelleanlegg.

Målguppe:
Brannvesen (Forebyggende og beredskap)
Elektroinstallatører
Kommunale plan- og byggesaksavdelinger
Eiendomsforvaltere
Solstrømsbransjen
Rådgivende ingeniører/konsulentselskaper
Det lokale eltilsyn, DLE
Påmelding og program på nelfo.no

Energismarte bygg 2018
IEEs årskonferanse ”Energismarte bygg” går av stabelen 14. og 15. mars 2018 på Vulkan Arena i 
Oslo. Konferansen er i ferd med å etablere seg som en stor og betydningsfull arena for  diskusjon 
om næringspolitikk og marked. Det er en sterkt voksende interesse blant elinstallatørene for 
energieffektivisering. Sett av datoene allerede nå. Påmelding på nelfo.no.

Nelfos opplæringskonferanse er en 
viktig arena for dem som ønsker å 
følge med i utviklingen av norsk fag- 
og yrkesopplæring. Når konferansen 
går av stabelen 6. og 7. februar 2018 
på Waterfront Hotel Ålesund, vil etter 
all sannsynlighet ny tilbudsstruktur 
for elektrofagene være vedtatt av 
Kunnskapsdepartementet. 

Temaer for konferansen er 
utdannings politikk – startskudd for ny 
elektrofagutdanning. Ny tilbudsstruktur 
– muligheter og utfordringer. Hvordan 
vil nye trender og ny tilbudsstruktur 
iverksettes i praksis i fylkene?

Påmelding på nelfo.no.

NELFO 
OPPLÆRINGS
KONFERANSE 

2018
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Nelfo – en landsforening i NHO 
Fridtjof Nansens vei 17  |  Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo  

T: 23 08 77 01  |  iso@nelfo.no  |  www.nelfo.no

Nelfo representerer elektro, IT, ekom, automatisering, systemintegrasjon og 

heis. Nelfo har i underkant av 1600 medlemsbedrifter med ca. 26 000 årsverk. 

Medlemsbedriftene har en samlet årlig omsetning på omlag 41 milliarder kroner.

Nelfo har en klar ambisjon om å være en sentral og vital bidragsyter for å skape 

fremtidens Norge. Landet står foran store og nødvendige omstillinger. Det må 

skapes flere nye bærekraftige arbeidsplasser og vi må dyrke frem innovativ 

teknologi, ikke minst for å kunne drive frem det grønne skiftet. Vi må bygge 

fremtidens infrastruktur for energi, ekom, industri og samferdsel, smartere byer og 

bygg, som videreutvikler velferden og et mer bærekraftig samfunn. Nelfo skal aktivt 

bidra til å modernisere Norge.


