Oslo, 25. oktober 2012
Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

STATSBUDSJETTET FOR 2013
Naturvernforbundet har følgende kommentarer:
Miljøkompetanse i kommunene
Kommunene er sentrale for å sikre at klima- og naturvernmål nås. Svært få kommuner
har tilstrekkelig miljøkompetanse, noe som er kritisk siden flere og flere miljøoppgaver
delegeres til kommunene. 86 prosent av alle vedtak om arealendringer skjer i
kommunene, og det er arealendringer som er trusselen mot 90 prosent av de truede
artene i Norge. Mer miljøkunnskap i kommunene er avgjørende for å redusere
energiforbruket og klimagassutslippene og for å sikre naturmangfoldet og
lokaldemokratiet.
Naturvernforbundet mener at det
miljøvernrådgiver i hver kommune.
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Manglende oversikt over oljetanker
En undersøkelse Naturvernforbundet har gjennomført viser at kun 4 av 10 kommuner har
et register over oljetanker over 3200 liter, slik de er pålagt gjennom
forurensningsforskriften.
Innsatsen må økes statlig og kommunalt for å komme i mål med utfasing av all oljefyring
innen 2020. Klima- og forurensningsdirektoratet bør få ansvaret for å følge opp arbeidet
og ha et nasjonalt register over nedgravde oljetanker og oljefyrte ildsteder.
Øk avgiften på fyringsolje
I tillegg til økt innsats i kommunene mener Naturvernforbundet at avgiftsnivået på
fyringsolje i Norge gradvis bør heves til svensk nivå, og at avgiften på naturgass økes
tilsvarende, sett i forhold til CO2-mengden ved forbrenning. I dag er Sveriges energi- og
klimaavgiftene på fyringsolje på om lag 3,40 kroner/liter, mens de i Norge er på
1,60 kroner/liter for svovelfri olje.
Mål for energieffektivisering
Gjennom klimaforliket har Stortinget bedt regjeringen fastsette et mål for
energieffektivisering i bygg i løpet av 2012. Vi ber komiteen legge inn en merknad om at:
«Målet for energieffektivisering i bygninger må formuleres som et absolutt tall i form av
reelle reduksjoner med utgangspunkt i dagens forbruk. Det bør settes et mål om å
redusere energiforbruket med 7 TWh innen 2020 og 40 TWh innen 2040.»
Virkemidler for energieffektivisering og energiomlegging
Regjeringen bør utrede en ordning med energispareforpliktelser (hvite sertifikater). Inntil
videre må det gis et sjablongmessig og teknologinøytralt tilskudd til husholdninger
gjennom Enova som er betydelig bedre enn i dag.
Energirådgivning
Naturvernforbundet mener at det bør opprettes en nasjonal tilskuddsordning for
kommuner som ønsker å hjelpe innbyggerne med å spare energi. På denne måten kan
kommunene tilby en uavhengig rådgivningstjeneste med nærhet til brukerne.
For mer informasjon, kontakt:
Audun Randen Johnson, energi- og klimarådgiver: arj@naturvernforbundet.no
Johanne Sæther Houge, prosjektleder: jsh@naturvernforbundet.no
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