
Reduserte energikostnader i boliger –
også for folk med lav inntekt?

Osmund Kaldheim, administrerende direktør i Husbanken
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Forslag fra regjeringen 8.4.2022:

Husbanken skal fra 2023 støtte energitiltak for 
husholdninger med lave inntekter

• Regjeringen vil fra 2023 gi Husbanken 
i oppdrag å gi støtte til energitiltak til 
husholdninger med lave inntekter

• Støtten skal supplere eksisterende 
ordninger som lån til boligkvalitet og 
tilskudd til tilstandsvurdering

• Det legges opp til å finansiere 
ordningen gjennom å overføre av 
midlene øremerket husholdninger og 
forbrukere fra Enovas årlige 
bevilgning



SAMFUNNS-
OPPDRAGET

ALLE SKAL BO
GODT OG 

TRYGT

ROLLER

• Sikker og effektiv 
forvalter

• Digital pådriver
• Faglig støttespiller
• Nasjonal 

kunnskapsrolle

ORGANISASJON

Ansatte:

287
Driftsbudsjett 2022: 

353,7 mill. kr

DIGITALISERING 
& INNOVASJON

• E-søknader
• Startskudd
• Bostøttesystemet
• Boligsosial monitor
• Behovsmeldingen
• Kobo

Barna først 
– barnas behov som 

utgangspunkt for 
vanskeligstilte familier

8 NASJONALE 
KONTOR

• Lån og tilskudd
• Kommune og 
marked
• Digitalisering
• Kunnskap
• Styring og utvikling 
• Kontroll
• Økonomi og 

fellestjenester
• Kommunikasjon

4 REGION-
KONTOR

Tett på kommunene 
over hele landet

• Kommunestrategien
• Lån og tilskudd

VIRKEMIDLER 2022
Låneramme: 21 mrd kr
Tilskudd:
o Bostøtte – 3,229 mrd kr
o Tilskudd til utleieboliger – 154,1 mill

kr + 1 milliard kr i tilleggsbevilgning
o Investeringstilskudd – 950 mill kr
o Tilskudd til studentboliger –

583 mill kr
o Tilskudd til heis – 55,6 mil kr
o Bolig- og områdeutvikling – 21,1 mill

kr
Digitale tjenester (2021)
o 4 600 saksbehandlere/brukere i 

kommunene
o «Mitt kundeforhold»: 47 500 brukere
o Startskudd: 37 000 søknader om 

startlån
o 81 % digitale bostøttesøknader
o Veiviseren.no: 110 000 brukere
o Husbanken.no: 1,3 mill brukere

UTVIKLINGS-
PORTEFØLJE –
123 MILL KR

• Nytt lånesystem
• Kobo
• Bostøttesystemet

DISTRIKTS-
SATSING

• Nettverk 12 
kommuner

• Informasjonstiltak
• Samarbeid med 

Distriktssenteret
• Økt virkemiddelbruk i 

distriktskommuner
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Redusere energikostnadene - hva påvirker 
strømkostnadsbelastningen for forbrukerne?

Tiltak: øke inntekt
• Lønn
• Regulering av G (folketrygdens 

grunnbeløp)
• Bostøtte
• Økonomisk sosialhjelp
• ...

Inntekt

Tiltak: redusere pris
• Marked
• Produksjon, avgifter, osv.
• Valg av energibærer
• Strømstøtten (staten dekker 80 % av 

pris over 70 øre per KWh)
• Strømstyring
• ... 

Pris

Tiltak: redusere/optimalisere 
forbruk

• Energisparetiltak à ENØK
• ...

Forbruk
Enova har fagekspertisen på ENØK-området, og gir blant 
annet støtte til strømstyringssystemer som kan redusere 
både forbruk og pris.
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Bostøtte reduserer boutgiftene for husstander med 
svært lave inntekter

• Behovsprøvd ut fra inntekt og boutgifter

• Gjennomsnittlig brutto månedsinntekt for 
mottakere på om lag 12 500 kroner i 2021

• Normalnivå på om lag 75 000 mottakere 
per måned. Økning mot slutten av 2021 
pga. situasjonen med høye strømpriser

• 3,3 mrd kr i 2020, 2,7 mrd kr i 2021

• Husbanken utbetalte 580 mill kr i ekstra 
strømstøtte i 2021
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Regjeringen vil kutte energibruken i bygg med 10 TWh
innen 2030

• Energiforbruket i bygg i Norge ligger 
anslagsvis på 80 TWh. Av dette utgjør 
forbruket i boliger om lag 45 TWh

• Thema Consulting har anslått «et lett 
realiserbart» sparepotensial til å være 
13 TWh

• Regjeringen har varslet at det 
kommer en plan i statsbudsjettet for 
2023 for å nå et mål om å spare 10 
TWh

(Dagsavisen, 19. april 2022)
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Mer enn 4 av 10 boliger i energiklasse F og G

• Særlig eneboliger og tomannsboliger 
bygget i årene etter krigen 
(energiklasse G) trenger 
oppgradering, blant annet som følge 
av EUs bygningsenergi-direktiv 

• De mest aktuelle tiltakene for slike 
boliger er etterisolering og utskifting 
av vinduer og dører 
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Mer enn 940 000 boliger bygget før 1970:

Rundt 124 000 boliger bygd før 1970 bebos av 
lavinntektsfamilier*

• Rundt 78 000 av boligene er i småhus, 46 000 i 
boligblokker

• Stort behov for oppgradering for å møte kravene 
til energieffektivisering

• Familier med så lave inntekter har i liten grad 
økonomisk kapasitet til å gjennomføre 
oppgraderinger

• Mange er leietakere, og dermed avhengige av at 
utleier gjennomfører tiltak

• Kommunene kan søke Enova om midler til 
oppgradering av kommunale utleieboliger (ramme 
på 100 mill kr i 2022)

*Definisjonen på lavinntekt som ofte brukes i fattigdomsforskning er 60 % av 
medianinntekt eller mindre. For en enslig er grensen for lavinntekt på 242 600 
kroner. For et par med to barn er grensen 509 500.

Boligens 
byggeår

Totalt 
antall 
boliger

Beboere i nedre 
halvdel av inntekt-
fordelngen

Beboere 
med 
lavinntekt 

-1910 157.787 87.883 27.516

1911-1939 196.107 99.767 28.744

1940-1945 11.210 6.077 1.564

1946-1959 304.933 158.850 37.348

1960-1969 273.858 145.860 29.411

1970-1989 655.381 315.485 56.916

1990-2004 316.051 164.702 30.589

2005- 365.640 170.043 30.846

Totalt
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Aktuelle lån og tilskudd fra Husbanken

• Tilskudd til tilstandsvurdering (for 
borettslag og sameier)

• Lån til oppgradering (energikrav tilsvarende 
Enovas krav til oppgradering på nivå 3)

• Lån og tilskudd til utleieboliger

• Bostøtte (og ekstra strømtilskudd) til å 
betale høye strømkostnader

• Støtte til energitiltak for husholdninger 
med lave inntekter (fra 2023)



Dette er en ny oppgave 
for Husbanken –
vi ønsker innspill og råd!


