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Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en
paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble
etablert i 1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter
og entreprenørbedrifter.

Energieffektivisering av eksisterende bygg
Under behandlingen av Energimeldingen i 2016 vedtok Stortinget at det skulle settes et mål om 10 TWh
energieffektivisering av eksisterende bygg med innen 2030. I mai 2017 ble dette fulgt opp med et nytt
stortingsvedtak om at regjeringen sammen med statsbudsjettet for 2018 skulle legge fram en plan for
hvordan man kan realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.
I kap. 14 i proposisjonens del III har regjeringen beskrevet Eit mål om 10 TWh redusert engergibruk i
eksisterande bygg. I dette kapittel, som skulle vært en handlingsplan, konkluderer regjeringen med at det
vil bli realisert mer enn 10 TWh energisparing i eksisterende bygg uten at man innfører nye virkemidler.
Dermed følger ingen handlingsplan.
OEDs egen fagetat, NVE, har i sitt grunnlagsnotat til OED av 16. juni 2017 følgende konklusjon på
mulighetene for å realisere 10 TWh-målet:
"Det er mulig å redusere energibruken med 10 TWh. Om lag 4 TWh vil reduseres med eksisterende
virkemidler. Nye virkemidler introduseres for å oppnå det resterende."
BNL samtykker i NVEs konklusjon i notatet av 16.06.2017. Det er behov for nye virkemidler for å
energieffektivisere eksisterende bygningsmasse med 6 TWh fram mot 2030.
Det er svært lite tillitvekkende at regjeringen svarer ut Stortingets vedtak slik de gjør i denne saken og
overprøver egen fagetat. Det er spesielt med tanke på at det var Høyre og Fremskrittspartiet i samarbeid
med Venstre og KrF som i forrige valgkamp gikk til valg på at de ville sikre 10 TWh energieffektivisering i
eksisterende bygg. BNL viser også til at Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid
energieffektivisering av bygg konkluderer med at det ikke er noe som tyder på at man vil nå målsettingene
med nåværende virkemidler.
BNL ønsker derfor at stortinget sikrer at:
•
•

•

•

Det snarest må foreligge en plan for hvordan man kan utløse 10 TWh energisparing i eksisterende
bygg innen 2030. OED har allerede fått mange innspill fra byggenæringen til denne planen.
Det må utvikles nye virkemidler for å utløse de gjenstående 6 TWh, noe NVEs notat konkluderer
med. I og med at dette gjelder eksisterende bygg blir man nødt til, i første omgang, hovedsakelig å
bruke økonomiske virkemidler. Dette fordi regelverket pr i dag i liten grad dekker den typen
energirehabilitering som det er realistisk å utløse, spesielt for boligmassen, der potensialet er
størst.
Det må utformes nye støttetiltak som går på skrittvise energieffektiviseringstiltak på selve
bygningskroppen. Det er disse som mangler i dag. Enova har allerede en verktøykasse som kan
brukes med både skattefradrag og tilskudd. Den er nå utformet med støttetiltak som ikke treffer
der hvor potensialet for energieffektivisering er størst.
Stortinget må sikre at de 2,7 mrd kr som er bevilget til Enova for framtidsrettede energi- og
klimatiltak også kan brukes til å nå 10 TWh-målet i eksisterende bygg. Enova bør få i oppdrag å
utløse minimum 6 TWh i eksisterende bygg i perioden 2018-2030.
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