Notat til Energi- og miljøkomiteen. Fra Nelfo, en landsforening i NHO
Åpen høring 25. oktober 2016, om forslag til Statsbudsjett 2017.
Grønt skifte – Enovas rolle
Norge er for tiden inne i en omstillingsprosess der vi skal vri verdiskapingen i retning produkter og tjenester
som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.
Med vårt overskudd på fornybar elektrisitet er Norge i en helt unik posisjon. Vi kan, hvis vi spiller kortene
våre riktig, gjennomføre det grønne skiftet med mer verdiskaping og sysselsetting.
Nelfo, som representerer de tekniske entreprenørene og installatørene, jobber med omstillingen hver dag
gjennom digitalisering, energieffektivisering og elektrifisering av fossilt energibruk.
Vi er fornøyd med at elbilfordelene forlenges til 2020, og forslaget om nasjonale regler om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer en halv pris for parkering, ferger og bompenger. Videre er vi fornøyd med at
regjeringen denne gang ikke øker elavgiften utover indeksjusteringen. Og vi er fornøyd med endringen slik
at mindre datasenter kan få elavgift med lav sats.
Men, vi savner svar på store spørsmål
Vi hadde ventet at budsjettet skulle svare ut viktige satsinger, som nettopp vil være avgjørende for et grønt
skifte i praksis:
– 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030
– Fremme umoden teknologi innen nærskipsfart, og tilrettelegging for landstrøm
– Etablere en rettighetsbasert ordning for ladeinfrastruktur for elbiler
Enova
Enova er Regjeringens viktigste verktøy for å realisere det grønne skiftet. Vi er fornøyd med regjeringens
forslag om å styrke Enovas finansiering gjennom en høy og forutsigbar bevilgning over statsbudsjettet.
Sammen med inntektene fra Enova-avgiften kan statsforetaket få en stabil inntekt på over 2,6 milliarder
kroner i årene etter 2017.
Vi ber Stortinget sikre at Enova-avtalen fra 1.1.17 møter Stortingets anmodningsvedtak innen transport og
bygg.
Bygg
Vi hadde forventninger om at Stortingets vedtak om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg ble
fulgt opp. Det er få områder som er så grundig utredet. Vi trenger ikke utsette oppfølging til budsjettet
2018, slik regjeringen foreslår.
Forutsatt at Enova skal ha en rolle i å realisere 10 TWh-målet med positive virkemidler, ber vi Stortinget
sikre at en plan for måloppnåelse inngår i avtalen med Enova fra 1.1.2017.
Vi savner en status for ordning med Enovatilskudd og skattefradrag for enøktiltak i hjemmene. Ettersom
Enova i dag forholder seg til en budsjettramme på 250 millioner kroner, begrenses antall tiltak og støttesatser, noe som hemmer bruken av ordningene.
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Vi anbefaler at skattefradraget for husholdningene skilles fra den direkte støtteordningen, for slik å kunne
utvides med ytterligere tiltak for utfasing av fossil energibruk, energieffektivisering og egenproduksjon av
energi, uten å være begrenset av rammen på 250 millioner kroner.
Økte bevilgninger til NVE for å ivareta norske interesser i EUs regulering av energibruk
NVE spiller en viktig rolle for å tilrettelegge for grønn verdiskaping i Norge. Det fremgår av OEDs budsjettproposisjon at de vil prioritere å øke kapasiteten for oppfølging av EUs tredje energimarkedspakke og
tilhørende regulatoroppgaver. Det støtter vi.
Samtidig tar vi også opp behovet for å øke kapasiteten innen NVEs oppfølging av EUs direktiver og
reguleringer av energibruk. EUs økodesigndirektiv og energimerkedirektiv er innlemmet i EØS-avtalen og
norsk lovverk. Noen av produktforordringene som EU har utformet til direktivene stimulerer til en
omlegging bort fra bruk av fornybar elektrisitet.
NVE har de siste årene med begrensede ressurser gjort en stor innsats for å fremme Norges interesser ved
utforming av nye produktreguleringer i EU. Dette arbeidet må intensiveres i den viktige perioden nå når
rammeverket for 2030 skal fastsettes.
Vi foreslår at bevilgninger til NVE økes med 5 millioner i 2017, som øremerkes behovet for å ivareta norske
interesser i utformingen av EØS-relevante rettsakter innen energibruk.
NVEs varedeklarasjon for kraftleveranser
NVEs nasjonale varedeklarasjon for kraftleveranser hindrer norske bedrifter fordelen som tilgangen på
fornybar kraft gir, fordi varedeklarasjonen i dag baseres på europeisk handel med opprinnelsesgarantier.
NVEs varedeklarasjon er omstridt, og med dagens utforming gis:
– Usikkerhet om utslippskonsekvenser ved elektrifisering av bl.a. transportsektoren.
– Usikkerhet om klimaegenskapene til norske industri- og byggevarer.
– Feilaktig inntrykk av at elektrisitet er årsaken til – og ikke løsningen på klimautfordringene.
Stortinget har bedt regjeringen utrede hvordan endringer kan gjøre at systemet for fornybar energi med
opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag (Innst. 401 S).
Vårt syn er at løsningen er enkel, og det haster å få dette på plass:
Vi mener NVEs varedeklarasjon må endres til å speile den fysiske leveranse av kraft. Norske virksomheter
må få fordelen av landets rike tilgang på fornybar kraft, for å sikre verdiskaping, og at vår klimavennlige
omlegging og konkurransekraft også kan dokumenteres på en enkel og korrekt måte med NVEs
varedeklarasjon for kraftleveranser.

Nelfo er en landsforening i NHO. Våre 1600 medlemsbedrifter har om lag 26 000 ansatte og over 4 000 løpende
lærekontrakter. Våre medlemmene leverer tekniske installasjoner og entrepriser til private og offentlige kunder, til
sektorer som bygg, energiproduksjon og -nett, ekomnett, samferdsel, offshore, verft og industri.
Kontakt: Tore Strandskog, næringspolitisk direktør Nelfo | telefon 994 77 834 | epost tore.strandskog@nelfo.no
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