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7.2.4 Naturressurser: Regjeringens satsing på miljøvennlig energiomlegging
ENOVAs støtteordning til husholdninger har hittil hatt for svak betydning
I følge ENOVA, har ca. 13.000 husstander mottatt støtte siden ordningen trådte i kraft i 2006. 1 Det
utgjør bare 0,6 prosent av norske husstander. Mange ønsker å endre avhengigheten av strøm, men
støtten er for liten i forhold til kostnadene ved å installere strømparetiltak. Tilbakemeldinger fra
mange av medlemmene i Huseiernes landsforening er at få søker, fordi de vet at det er lite å hente i
støtte.2 Enova konsentrerer seg nesten utelukkende om energisparing i offentlige bygg og
næringsbygg. Husholdningene, som står for halvparten av strømforbruket i bygninger, blir avspist med
småpenger.
Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk, og nye tall viser at norske husholdninger
bruker dobbelt så mye strøm som svenskene. Denne strømmen kunne blitt brukt på langt bedre
måter. For å redusere det private strømforbruket betydelig må ENOVAs støtteordninger forbedres
kraftig. Framtiden i våre hender foreslår derfor at:
ENOVAs budsjett for støtte til privathusholdninger økes fra 110 millioner i 2011 til
1,6 milliarder i 2012.
Dette kan gjøres ved at påslaget på nett-tariffen økes fra 1 øre/kWh til 3 øre/kWh. Det vil
utgjøre ca. 60 kroner per måned for en gjennomsnittlig husholdning.3
Satsene på støttebeløpene som utbetales til forbrukerne må oppjusteres kraftig for at den
enkelte skal finne det hensiktsmessig å søke støtte.
ENOVA-støtten til installering av solvarmeanlegg, pelletskaminer, pelletskjeler, varmepumper
og andre tiltak som inngår i ordningen må økes fra 20 prosent til halvparten av
investeringskostnadene. I tillegg må øvre grense fjernes.
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Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering bidrar til å finansiere Enovas arbeid. Avkastningen av Grunnfondet gir
estimert en utbetaling på om lag 1 mrd. kroner i 2011. Enovas satsing finansieres også ved et påslag på nett-tariffen på 1
øre/kWh som forventes å gi en inntekt på om lag 760 mill. kroner i 2011 i følge Nasjonalbudsjettet for 2011:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-1-20102011/7.html?id=616542

