
Kommuner krever klimahandling 

 
Regjeringens byggemelding og klimamelding må komme med konkrete tiltak og 

virkemidler som gjør kommunene i stand til å kutte energiforbruket og utslippene lokalt. 

 

Styrk det lokale klimaarbeidet 

Norske kommuner har gode muligheter for utslippskutt. En lokal klima- og energiplan er et 

viktig første steg mot klimakutt, men dessverre er det mange kommuner som ikke har 

kapasitet til å følge opp planen. For å oppnå utslippsreduksjoner og sikre investeringer i 

miljøvennlige næringer rundt om i landet trengs det statlig støtte til kommunale 

utslippsreduksjoner.  

 

Ut med fossil oppvarming 

Klimakur viste at det er mulig å fjerne størstedelen av klimagassutslippene fra bygg innen 

2020. Mange kommuner vil fase ut fossil oppvarming i egne bygg og sørge for at 

innbyggerne kan gjøre det samme.  

 

I dag er Sveriges energi- og klimaavgifter på fyringsolje på om lag 3,40 kroner/liter, mens de i 

Norge er på 1,60 kroner/liter. Erfaringene fra Sverige viser at prisforskjellen mellom 

fyringsolje og fornybare oppvarmingsløsninger er sentralt for å fase ut fossil energi. Da 

Sverige økte CO2-avgiften, sank forbruket av fossil fyringsolje med 70 prosent fra 2001 til 

2007. Regjeringen bør øke avgiften på fyringsolje og varsle at det innføres forbud mot fossil 

oppvarming fra 2020. 

 

Støtten til energisparing må tilsvare støtten til fornybar energiproduksjon 

Potensialet for å spare energi i kommunal bygningsmasse og private husholdninger er stort. 

Energisparing vil redusere energikostnadene, naturinngrepene og klimagassutslippene. 

Regjeringen må derfor satse mer på at flere norske hjem, arbeidsplasser og kommuner kan 

spare energi. 

 

Et grunnleggende prinsipp for satsingen bør være at støtten til energisparing blir minst lik 

støtten til energiproduksjon. Dette innebærer at de som sparer en kWh får like mye i støtte 

som et kraftselskap får til utbygging av ny kraft gjennom elsertifikatene.  

 

Strengere energikrav til bygninger 

Kommuner som ønsker å stille strengere energikrav enn byggteknisk forskrift, må få 

mulighet til det. På denne måten kan vi få kommuner som går foran og viser vei til 

fremtidens nullenergibygg. Det bør igjen danne grunnlaget for en generell skjerpelse av 

kravene.  

 

Kommunal energirådgivning 

Dagens rådgivningstjeneste som Enova tilbyr er ikke tilfredsstillende for privatpersoner som 

vil gjennomføre energisparetiltak. Behovet for uavhengig energirådgivning ansikt til ansikt er 

stort. I første omgang bør det derfor opprettes en nasjonal tilskuddsordning for kommuner 

som ønsker å drifte slik energirådgivning. På denne måten kan det tilbys en uavhengig 

rådgivningstjeneste med langt større nærhet til brukerne. 


