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Innspill fra BNL til statsbudsjettet for 2021  
 
Skal byggenæringen kunne være en viktig del av løsningen i utviklingen mot et bærekraftig 
nullutslippssamfunn, må næringen ha krefter til å komme gjennom dagens krise.  
 

• Byggenæringen bidrar mye og har gjennom krisen klart å opprettholde aktivitet og 

verdiskaping i hele Norge.  

• Veien ut av krisen går gjennom vekst i klima- og miljøvennlige løsninger. 

Energieffektivisering av eksisterende bygg burde være en viktig del av løsningen. 

• Forskning og innovasjon skal være med å bidra til en grønn og bærekraftig 

omstilling av samfunnet og byggenæringen.  

 
Byggenæringen (bygg, anlegg og eiendom) er landets største fastlandsnæring målt i 
verdiskapning og med til sammen 350 00 årsverk fordelt utover hele Norge. Der det bor 
mennesker er også byggenæringen til stede.  
 
Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned. Byggenæringen har holdt hjulene i gang 
med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene og med høy beredskap for å 
unngå smittespredning. De ulike markedene i byggenæringen er rammet forskjellig av 
koronaepidemien. I siste medlemsundersøkelse i NHO, sier medlemmene i BNLs bransjer 
at ordrereserven er i ferd med å tømmes og at usikkerheten øker. Det meldes også om 
færre offentlige oppdrag å regne på. BNL er derfor bekymret for bedriftenes ordretilgang 
fremover og de neste 18-24 månedene vil bli tøffe.  
 
Grønne løsninger og energieffektivisering 
BNL støtter at det satses massivt på grønne løsninger ved å gi virkemiddelapparatet 
tilgang på kapital til dette. Enova er prioritert i statsbudsjettet for 2021. Regjeringen 
legger opp til at Enova skal ha stor frihet til å velge hvordan de vil disponere midlene og 
det antydes at det ikke er planlagt større endringer i det nye mandatet som Enova skal få. 
 
BNL vil påpeke at Enova bruker svært lite penger på energieffektivisering av boliger, 
næringsbygg og andre bygg, til tross for et stort potensial både for energisparing, bedret 
forsyningssikkerhet, bedre nettkapasitet, frigjøring av ren energi for utfasing av fossil 
energi og (spesielt i disse dager) økt sysselsetting i hele landet. 
 
I EUs Green Deal og i deres plan for gjenreising etter koronakrisen, er renovering og 
energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse et hovedvirkemiddel. Vi finner ikke 
tilsvarende satsing i regjeringens forslag, bortsett fra at Enova gis mandat til å bestemme 
nivå på dette i Norge. Det er et for svakt styringssignal fra regjeringen i den situasjon 
landet står oppe i nå. 
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BNL mener regjeringen gjennom Enovas nye mandat må gi føringer for at trinnvis 
energieffektivisering av eksisterende boliger, næringsbygg og andre bygg, skal prioriteres 
adskillig høyere enn i dag slik at Stortingets mål for dette nås. Satsingen bør gjelde alle 
typer eksisterende bygninger, men det påpekes spesielt at det mangler effektive 
støtteordninger for skrittvis etterisolering og oppgradering av bygningskroppen på 
boliger (ref. EUs Green Deal over). I dag har vanlige familier ikke råd til å gjennomføre 
den typen helhetlig oppgradering som Enova støtter. Det siste punktet er svært 
underkommunisert til politikere på Stortinget.  
 
Alle viser til Enovas støtte til husholdningene. Disse omfatter ikke skrittvise tiltak på 
bygningskroppen. Dette er tiltak som mange vil ha råd til, som vil gi effekt i hele byggets 
levetid og vil gi stor framtidig energisparing. En slik støtteordning vil utløse midler fra 
private eiere og forbrukere og sette dem i stand til å gjennomføre 
energieffektiviseringsarbeider de ellers ikke gjør.  
 
Nå uteblir også den store energisparingen i bygg for Norge og mange mulige oppdrag for 
små og mellomstore bedrifter i næringen går tapt.  
 
Sirkulær økonomi 
Regjeringen setter av 40 mill kr til tiltak for å følge opp den kommende strategien for 
sirkulær økonomi. Byggenæringen er en av næringene med høyest potensial for økt 
sirkularitet ifølge Deloittes grunnlagsrapport til KLD.  
 
BNL ber om at KLDs midler kobles til de områder hvor behovet og potensialet er størst for 
endring i retning av en sirkulær økonomi. Byggenæringen har allerede arbeidet med tema 
i mange år på dugnadsbasis sammen med sine leverandører og samarbeidsparter. Det er 
behov for finansiering av de mange prosjektene som må gjennomføres.   
 
I denne sammenheng viser vi til det som er gjennomført i Nasjonal handlingsplan for 
bygg- og anleggsavfall (NHP) gjennom NHP-nettverket gjennom 20 år. Den femte 
handlingsplan er under utarbeidelse i byggenæringen. En rekke nye prosjekter vil bli 
foreslått gjennomført for å nå ambisiøse mål for sirkulær økonomi. Disse trenger 
medfinansiering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Byggenæringens Landsforening 
 
 
 

 
 


