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Fossilfrie byggeplasser blir dyrere
En plan for å spare 10 TWh i eksisterende bygg mangler

Fossilfrie byggeplasser vil bli dyrere når avgiften på biodiesel økes.
Norge ligger i front når det gjelder å bygge fossilfritt på bygge- og anleggsplasser. Oslo kommune og flere
andre byggherrer har gått foran og krevd dette de siste par årene, og byggenæringen leverer.
Mange maskiner som i dag brukes på bygge- og anleggsplasser kan kjøres på biodiesel til erstatning for
fossil diesel. Dette er maskiner som det i dag ikke finnes tilstrekkelig med gode utslippsfrie løsninger for.
Det er store prisforskjeller på vanlig diesel og andre generasjon biodiesel. Prisøkningen vil heve terskelen
for oppdragsgivere til å stille offensive utslippskrav på bygge- og anleggsplass og også for transport til og fra
byggeplass. Dermed vil flere maskiner og kjøretøy som kunne vært fossilfrie fremdeles bli drevet av fossilt
drivstoff, og forholdsvis store kutt i klimautslippene uteblir.
-

BNL etterlyser et budsjett som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og
konkurransekraft.

En plan for å spare 10 TWh i eksisterende bygg mangler
Målet om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030 ble første gang vedtatt av
Stortinget i forbindelse med behandlingen av energimeldingen i 2016 (Meld. St. 25 (2015-2016)
og vedtak 870 (2015-2016)).
Stortinget har etterlyst en konkret nedtrappingsplan og virkemiddelpakke for å realisere målet
(bl.a. vedtak nr. 714 (2016-2017)) og under behandlingen av statsbudsjettet for 2018 var
Stortinget tydelige på at vedtaket ikke kunne anses som oppfulgt og ba regjeringen komme tilbake
med en plan (Innst. 9 S (2017-2018)).
BNL er skuffet over at regjeringen skyver planen foran seg i påvente av innføring av
energieffektiviseringsdirektivet. Vi er også bekymret for at de gjentar tall fra beregningene som lå
til grunn for planen som fulgte statsbudsjettet for 2018, og som Stortinget ikke aksepterte. Det er
ikke tillitvekkende.
BNL foreslår følgende komitémerknad:
-

Komiteen anser ikke at Stortingsvedtaket om 10 TWh energisparing innen 2030 er fulgt opp.
Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en egen plan for hvordan målet om 10 TWh
skal nås med nye virkemidler.
Enova må få tilstrekkelig med midler til å utløse potensialet for energisparing i eksisterende
boligmasse. Når noen støtteordninger fases ut må vesentlig mer midler brukes på skrittvise
tiltak på bygningskroppen, noe som gir stor energieffektivisering.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er
en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble
etablert i 1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og
entreprenørbedrifter.
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