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Energisparing i boliger og bygg 
Innspill til regjeringsplattform og tiltak for å håndtere høye strømpriser 

 

Dette er et felles innspill fra 21 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner, i anledning 
ny regjeringsdannelse og ny regjeringsplattform, samt behovet for en rask strømsparepakke. 

 

Energisparing i boliger og bygg må prioriteres  
Vi ber partiene støtte husholdninger som denne vinteren sliter med å betale strømregningen. Støtten 
bør innrettes slik at også langsiktige energi- og klimapolitiske mål ivaretas. Økt satsing på energi-
effektivisering og lokal energiproduksjon vil gjøre folk mindre sårbare for svingninger i strømprisen.  
 
Nå kan den nye regjeringen kickstarte en etterlengtet opptrapping av satsningen på dette området 
med nye og forbedrede virkemidler. I tillegg må støtteordninger innrettes slik at også husholdninger 
med svak økonomi har tilgang på disse, og vi foreslår at Husbanken her får en rolle. 
 
Konkret foreslår vi følgende tiltak i en strømsparepakke: 

• En milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg 

• Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier 

• Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak eksempelvis gjennom Husbanken 

• Tilbud om gratis kommunal energirådgivning  

• Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak  

• Høyere avskrivningssatser ved investeringer i energirenovering i næringsbygg 
 
Den glemte klimakjempen må få stor oppmerksomhet i ny regjeringsplattform 
Når vi skal løse både naturkrisen og klimakrisen, er energieffektivisering av våre boliger og bygg en 
viktig del av løsningen. Energieffektivisering kan gjennomføres uten naturinngrep, og skaper aktivt 
klimaengasjement hos eiere og brukere.  
 
De neste ti årene kan energisparetiltak i boliger og bygg redusere energibruken med nær 20 TWh fra 
dagens nivå.  En slik satsing vil i tillegg skape mange nye arbeidsplasser og øke standarden i 
bygningsmassen. 
 
Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. 
Husholdningene bruker hvert år rundt 40 TWh elektrisitet. Vi trenger ny politikk som kan frigjøre store 
mengder konfliktfri kraft til å gjennomføre et grønt skifte. For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn 
må vi erstatte over 100 TWh fossil energibruk innenfor transport og industri, og i tillegg må vi legge til 
rette for å etablere ny, klimavennlig industri i Norge.  

  



Side 2  

Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Målet ble først introdusert 
ved behandling av energimeldingen i juni 2016, og gjentatt i den nye energimeldingen som ble lagt 
frem i juni 2021.  
 
Vi må nå unngå at oppfølging av målet skyves videre ut i tid og vi foreslår nå konkrete og målrettete 
forpliktelser for ny regjering. Dessuten, når Norge innfører de oppdaterte bygningsenergidirektivene 
(fra 2010 og 2018), og energieffektiviseringsdirektivet (fra 2012 og 2018), vil vi være forpliktet til å 
utarbeide en langsiktig strategi for renovering og effektivisering av bygningsmassen.  
 
Konkret foreslår vi følgende formuleringer til den nye regjeringsplattformen: 

• Legg frem en plan for hvordan man med Enova og nye konkrete virkemidler skal realisere 
minimum 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TWh. Minimum 5 TWh 
skal realiseres i stortingsperioden 2021-2025.  

• Legg frem en nedtrappingsplan for vesentlig redusert energibruk i bygg til 2050. Planen må brytes 
ned på delsektorer, og for hver sektor settes en årlig nedtrappingsforpliktelse som også følges opp 
med tilpassede virkemidler. 

• Legg frem en langsiktig strategi for rehabilitering og energieffektivisering av bygg, i samsvar med 
krav i EUs energibruksdirektiver. 

 
Vi ser frem til et godt samarbeid med den kommende regjeringen og Stortinget i disse spørsmålene. 
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