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Bevar arbeidsplasser innenfor energieffektivisering av bygg
Energi Norge og Distriktsenergi foreslår å fjerne elavgiften – i første omgang i 3 måneder – som et
koronatiltak. Hvis dette forslaget gjennomføres vil det forsterke den økonomiske krisen ved at
bedrifter som allerede sliter økonomisk kan gå konkurs eller bli tvunget til permitteringer eller
oppsigelser.
Bedrifter som arbeider med varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering vil påvirkes
negativt hvis elavgiften fjernes. Disse bedriftene har de siste månedene opplevd at markedet har gått
fra vekst til betydelig nedgang på grunn av lave strømpriser. Nå er det også andre negative faktorer
som bidrar negativt:
•
•
•

Mange husholdninger får redusert inntekt og en mer usikker økonomi på grunn av Koronaviruset
Svak kronekurs gjør at mange av produktene får en prisøkning
Enova kutter eller reduserer støttesatsen på en rekke energitiltak fra 1. juli 2020

Flere tusen arbeidstakere er i dag sysselsatt i bedrifter som arbeider med å installere varmepumper,
solenergianlegg og energieffektivisering. Dette er arbeidsplasser i små og store firmaer over hele
landet. Disse bedriftene trues nå av permitteringer og oppsigelser.
Disse bedriftene og deres kompetanse er Norge helt avhengig av hvis vi skal nå målet om 50 prosent
kutt i klimagassutslipp som skissert i Klimakur 2030. Fremfor å vurdere forslag som vil medføre at
mange av disse firmaene vil gå konkurs, burde myndighetene vurdere tiltak som kan hjelpe disse
firmaene gjennom denne krisen.
Selv om fornybar kraftproduksjon ikke gir utslipp av klimagasser, innebærer det miljømessige
ulemper og naturinngrep som bygging av kraftverk, anleggsveier og kraftlinjer. Elavgiften stimulerer
til effektiv energibruk i de sektorer som er omfattet av avgiften.
Energieffektivisering reduserer behovet for å bygge ut ny kraftproduksjon og frigjort elektrisitet kan
brukes til å erstatte fossil energibruk i transportsektoren og industrien.
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