
 
   

 

 
 

 

Statsministerens kontor 
v/ Statsminister Erna Solberg 
Postboks 8001 Dep. 
0030 Oslo 
          

Oslo, 25. august 2014 
 
Regjeringens budsjettkonferanse 27. – 28. august 2014. Skattefradrag for enøk i husholdningene. 
 
Sentrale organisasjoner for boligbyggelag, byggenæringen og miljøbevegelsen ser med forventning 
frem til at regjeringen i statsbudsjettet 2015 innfører Skattefradragsordningen for enøk i 
husholdningene. 
 
Det er grunn til å berømme regjeringen for at den viser nytenking og handlekraft ved å etablere 
økonomiske virkemidler som stimulerer husholdningene til enøk. En skattevri som dette vil både 
stimulere og gjøre det mulig for boligeiere flest å gjennomføre energitiltak, som er et viktig grep i 
energi- og klimapolitikken og blir et viktig element i å forsterke klimaforliket. 
 
Husholdninger i Norge bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av 
sine boliger og boligselskap. En skattefradragsordning vil vri en større andel av investeringene mot å 
gjøre norske hjem mer energismarte, hvilket dagens virkemidler ikke klarer i tilstrekkelig grad. Alle 
som eier egen bolig, også i borettslag og boligsameier, kan enkelt dra nytte av en 
skattefradragsordning. 
 
Vi som står bak brevet presenterte for Klima- og miljøminister Tine Sundtoft 24. februar 2014 et 
konkret og robust forslag til hvordan en skattefradragsordning kan realiseres. Forslaget var da 
allerede bredt forankret hos brukere, miljøorganisasjoner og byggenæringen. Det foreslås en bred 
meny av forhåndsgodkjente tiltak som vil gjøre det enkelt for husholdningene å ta ordningen i bruk. 
 
Å inkludere hele spekteret av gode energitiltak er avgjørende for at ordningen skal virke relevant for 
folk flest. Slik sikrer man at ordningen blir en suksess og at man på sikt utløser et hittil uhøstet 
effektiviseringspotensial i husholdningene. I forslaget settes et ambisjonsnivå på tiltakene som vil gi 
betydelige energibesparelser og / eller utslippsreduksjoner, samtidig som tiltakene ikke er så 
krevende at folk flest ikke vil gjennomføre disse. Forslaget har siden vært presentert og drøftet i flere 
møter, på seminarer og i debatter, også på Stortinget. Forslaget har fått støtte fra en rekke andre 
interessenter som nå jobber sammen med oss for å forberede markedet og næringsaktører med 
gode informasjons- og kompetansetiltak. Her har vi allerede kommet langt og vi er klar for innføring 
av skattefradragsordningen fra 1. januar 2015. 
 
Selv har vi stilt oss spørsmålet, hva vil dette koste? Vi har derfor utarbeidet et notat som vurderer 
provenyeffektene ved innføring av skattefradraget. Notatet ble sendt 4. juli 2014 til politiske ledelse i 
flere departementer. 
 
Vi ser frem til at ordningen kommer på plass, slik at boligselskap og boligeiere får mer forutsigbare 
rammer forut for sine beslutninger i høst. 
 
Alle gode ønsker for en god budsjettkonferanse! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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