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INNSPILL TIL STORTINGETS BEHANDLING AV GRØNN KRISEPAKKE 

(PROP. 127 S (2019–2020)) 
 

Vi viser til regjeringens foreslåtte grønne krisepakke og vil herved komme med innspill til 

Stortingets behandling av denne. Generelt er vi opptatt av å bruke motkonjunkturtiltak til å 

stimulere grønn omstilling og nye grønne arbeidsplasser, men det er også viktig med ekstra 

støttetiltak for å redde eksisterende grønne aktiviteter som trues av betydelig inntektsbortfall 

som følge av koronaviruset. 

 

Gi energieffektiviseringsmidler til husholdningene  

Regjeringen foreslår å bevilge 2000 millioner kroner mer til Enova (kap. 1428 post 50, Enova 

SF, overføring til Klima- og energifondet). Det er positivt og viktig. I Prop. 127 S står det at 

midlene skal forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien. Naturvernforbundet mener 

at mer av Enovas innsats og penger må rettes mot energieffektivisering i byggsektoren. Her 

har Enova kunngjort at det blir kutt i støtten fra 1. januar 2021. I dag betaler husholdningene 

mer til Enova gjennom påslaget på nettleie enn de får tilbake gjennom Enovas støtteordning. 

 

I EUs kriseplan legges det opp til massiv satsing på rehabilitering av bygninger og 

energitiltak. Regjeringen foreslår 4 milliarder kroner til bygg- og vedlikeholdstiltak. Vi 

forventer at det her satses på tiltak som reduserer energiforbruket. 

 

Flere tusen arbeidstakere er sysselsatt i bedrifter som leverer varmepumper, 

ventilasjonsanlegg, solenergi og andre tiltak for energieffektivisering i boliger. Både 

koronarestriksjoner og lave strømpriser, som reduserer motivasjonen for enøktiltak, truer 

disse arbeidsplassene. 

 

Tidligere i år ba 11 organisasjoner klima- og miljøministeren doble støttesatsene for 

energitiltak i boliger ut året. Det kan bidra til å sikre arbeidsplasser i tillegg til at det er viktig 

for å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen. Det trengs økt satsing for å nå målet 

om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030.  

 

I Prop. 127S står det: Regjeringen legger derfor opp til å inkludere den økte overføringen 

innenfor Enovas eksisterende styringsmodell, og at Klima- og miljødepartementet inngår en 

tilleggsavtale med Enova om forvaltningen av midlene innen kort tid. 

 

Naturvernforbundets forslag: 

En ny tilleggsavtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova må sikre at Enova 

styrker støtten til energitiltak i husholdninger og borettslag, og dette må også prioriteres i ny 

avtale med Enova som skal gjelde for 2021–2025. Dagens støtte til energitiltak må dobles og 

ytterligere tiltak inkluderes i ordningen. Enova må også få et eget mål for 

energieffektrivisering. 

 

Mer penger til kommunene gjennom Klimasats  

Regjeringen foreslår å gi 50 millioner kroner ekstra til Miljødirektoratets støtteordning 

Klimasats (kap. 1420 post 61, Miljødirektoratet, tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing). 

Det er positivt, men her er det mange flere prosjekter som kunne fått støtte. Kommunene har 
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mange gryteklare prosjekter som de vil gjennomføre, som gir klimakutt og arbeidsplasser 

lokalt. Det er rekordmange søknader i år, og ordningen bør tilføres totalt sett 341 millioner 

kroner ekstra. 

 

Lite til natur – stort potensial 

Særlig skuffende er det at regjeringen bare gir smuler til arbeidet med å ta vare på naturen. 

Naturen ødelegges og bygges ned bit for bit. Her er det flere mottiltak som kan forseres. Det 

gjelder blant annet arbeidet med å restaurere natur, styrke miljøkompetansen i kommunene 

og bekjempe fremmede arter. Vi foreslår at Stortinget styrker naturvernarbeidet med 

300 mill. kroner utover regjeringens forslag, med hovedvekt på støtteordninger til 

Miljødirektoratet (kap. 1420) innen naturrestaurering, økt miljøkompetanse i kommunene, 

bekjemping av fremmede arter og arbeidet for trua arter og naturtyper. 

 

Behov for satsing på sirkulærøkonomi 

100 millioner kroner til forskning og utvikling av sirkulær økonomi, som regjeringen foreslår, 

er bra. Vi håper myndighetene vil bruke også vil bruke flere virkemidler for å bidra til denne 

omstillingen. Resirkulering, gjenvinning, reparasjon og bruktsalg er mer arbeidsintensivt enn 

utvinning og nyproduksjon. Storstilt satsing på dette feltet kan skape arbeidsplasser og spare 

natur og miljø for både ressursbruk og klimautslipp. Et eksempel vil være å innføre nullsats 

for merverdiavgift på reparasjon og utleie av klær og sko, tur- og sportsutstyr, møbler, 

verktøy og elektronikk (kap. 5521 post 70), noe vi anslår vil gi et direkte inntektsbortfall for 

staten på 600 millioner kroner årlig.  

 

Nødvendige midler til drift av tog og ekspressbuss 

Regjeringen foreslår minst 1000 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall 

som følge av færre togpassasjerer – og i tillegg 100 millioner kroner til kommersielle 

ekspressbuss- og båtruter. Dette er bra, og det trengs for å unngå langsiktige svekkelser av 

tilbudet, og det er viktig for å sikre et godt reisetilbud på kryss og tvers av Norge denne 

sommeren, nå som mange skal feriere innenlands. Vi håper de ekstra pengene fører til at alle 

nattog kommer på skinnene igjen. Vi ber Stortinget presisere at dette må på plass og om 

nødvendig bevilge ekstra midler. 

 

Gange og sykling – nedprioritert igjen? 

Nylig krevde 17 organisasjoner mer penger til strakstiltak for å legge bedre til rette for gange 

og sykling. Vi kan ikke finne noe ekstra til dette i regjeringens grønne krisepakke. Det er 

både overraskende og svært skuffende. Gange og sykling er transportmåter med lav 

smitterisiko og som bidrar svært positivt for å oppnå bedre byluft, lavere klimagassutslipp og 

mer menneskevennlige byer og tettsteder. Vi må hindre at folk tyr til privatbilen av frykt for 

smitte på buss og bane, og det er også viktig å avlaste kollektivtransporten. Riktig satsing nå 

kan bidra til å skape varige endringer i transportvaner for mange, i positiv retning. I mange 

byer satses det nå ekstraordinært på gange og sykling. Her må Stortinget trå til og bevilge 

500 millioner kroner ekstra til en støtteordning som kommunene og fylkeskommunene kan få 

glede av. 

 

Midler til vedlikehold og godstiltak på jernbane 

Vi registrerer at regjeringen ikke har funnet ekstra midler til vedlikehold eller utbygging av 

jernbanen. Vedlikehold er særlig viktig for å gjøre toget pålitelig og dermed mer attraktivt. Vi 

savner også ekstra penger som bidrar til å innfri målet om å flytte godstransport fra lastebil 

til tog, noe som er bra for både miljø og trafikksikkerhet. Naturvernforbundet ber Stortinget 

sette av 300 millioner kroner ekstra til vedlikehold og godstiltak (kap. 1352, kjøp av 

infrastrukturtjenester). 

 

 

Med vennlig hilsen 

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet 
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