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• Statsforetak eid av Klima og Miljødepartementet

• Ca 80 ansatte

• Kontorsted: Trondheim

• 4-års avtaler med Klima og Miljødept. (gjeldende avtaleperiode 2021-2024):

• Retter aktiviteten sin mot senfase teknologiutvikling og tidlig

markedsintroduksjon. 

• Gjennom støtte til seinfase teknologiutvikling medvirker Enova til å øke

tempoet og omfanget av pilotering, demonstrasjon og fullskalatesting slik at 

nye teknologier og løsninger kommer raskere ut i markedet

• Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til 

enkeltprosjekter som styrker Norges omlegging til lavutslippssamfunnet. 

Enova SF



Våre støtteordninger

• Alle ordningene ligger ute på www.enova.no



Våre støtteordninger

• Alle ordningene ligger ute på www.enova.no

• Viktig skille:

• For privatpersoner. 
Rettighetsbaserte ordninger. Sende 
fakturadokumentasjon når man er ferdig.

• For bedrifter. 
Ikke rettighetsbaserte ordninger. Må søke før man 
setter i gang. Norskregistrerte selskap (Brreg).

Presenterer i dag aktuelle ordninger rettet mot 
bedrifter, borettslag og boligsameier.



Enova kunnskap

• Eksempel: Byggeiere sammenligne energibruk i 
egne bygg med normalforbruk



Våre støtteordninger



Våre støtteordninger



Støttetilbud bygg og anlegg



Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier 

Støtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt 

over mulige tiltak som kan:

• Redusere energibehov

• Redusere effektbehov

• Redusere klimagassutslipp (som for eksempel ombrukskartlegging)

• Muligheter for lokal energiproduksjon (som for eksempel varmepumper 

eller solenergi).

Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med 

tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. 

Rekkefølge for tiltakene skal også anbefales.

Bonus hvis man signerer kontrakt på gjennomføring av tiltak (krav til 

minimumsomfang).



Varmesentraler

Støtte til å installere varmesentral basert på fornybare 

energikilder til bygningsoppvarming eller industrielle 

produksjonsformål.

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, 

varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.

Støtter ikke teknologiene luft-luft- og/eller luft-vann 

varmepumper.

Støttenivå:

•Max 45 % av kostnaden.

•Max 2 MNOK pr prosjekt



•Ombrukskartlegging av eksisterende bygg

•Mulighetsstudie - ombruk og fleksibilitet i bygg

• Prosjektering for ombruk

• Lanseringstidspunkt ikke endelig avklart. Forhåpentligvis i Q2.



Støttetilbud energisystem



Støttetilbud energisystem
Fjernvarme og fjernkjøling
• Søkerfirma: En aktør som ønsker å etablere og/eller videreutvikle sin forretningsvirksomhet innen 

leveranse av fjernvarme og -kjøling 

• Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig
redusert elektrisk effektuttak. 
• Med nyetablering menes anlegg som forsyner eksterne forbrukere med minimum 5 MW. For 

fjernkjøling er dimensjoneringskriteriet redusert effektbehov til kjøling.
• Overføringsledninger som tilknytter nye områder. Med nye områder menes områder hvor det er et 

potensial for å avlaste elektrisk effektuttak på minimum 5 MW. Med overføringsledning menes en
ledning som har minimum dimensjon DN 150. 

• Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentral med bakgrunn i økt kundegrunnlag fra nye 
områder som tilknyttes eksisterende infrastruktur. 

Pilotering av ny energi- og klimateknologi

• Støtte til utvikling og verifiseringen av ny energi- og klimateknologi.
• Redusere den teknologiske risikoen før man tar den økonomiske risikoen. 
• Teste ut teknologi under reelle driftsforhold før teknologien skal tas i bruk i kommersiell drift
• Sluttbrukeren av teknologien er involvert

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

• Investeringsstøtte for å ta i bruk innovativ teknologi eller innovative systemløsninger.
• Teknologien skal være bedre enn kommersielt beste tilgjengelige teknologi. 
• Innovasjonen må innebære en vesentlig forbedring ut over det som er vanlig i bransjen.
• Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som 

bidrar til formålet.



Støttetilbud til industri



Støttetilbud til industri

Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien
Støtte til utredninger og dokumentasjon av konkrete og identifiserte innovative investeringsprosjekter som har behov for 

utredning før endelig investeringsbeslutning.

Investeringsprosjektene som skal utredes må:

• enten være knyttet til energi-, effekt- og/eller klimagassintensive prosesser i industrien. Og samtidig ha en 

ambisjon om et energi- eller klimaresultat som tilsvarer minst 5 GWh/år. Samt minst 1 000 tonn CO2/år eller et 

vesentlig redusert behov for effektuttak.

• eller dreie seg om etablering av ny, storskala fornybar kraftproduksjon med offshore havvind, med en ambisjon 

på minst 100 GWh/år.

Forprosjektet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en investeringsbeslutning hos søker.

Klima- og energisatsinger i industrien
Tematiske satsninger

1.April (kl 12), 1. juni, 13. august, 3.oktober og 15. november.

Investeringsstøtte

• Investeringer i konkrete fysiske installasjoner/tiltak knyttet til produksjonsprosessen eller tilhørende hjelpesystemer

• Minst redusert energibruk og/eller gjenvunnet energi på 50 000 kWh, eller produsert energi på minst 50 000 kWh per 

år, eller  reduserte klimagassutslipp tilsvarende minimum 15 000 kg CO2-ekvivalenter per år

Utredningsstøtte
• Utredning av ett enkelttiltak som vil innebære en framtidig investering i et tiltak som bidrar til redusert energibruk 

og/eller reduserte klimagassutslipp – eventuelt en systemløsning som bidrar til redusert effektuttak og/eller økt 

fleksibilitet i samspill med energisystemet

• Minimum har et forventet energiresultat på 250 000 kWh eller forventet reduksjon i klimagassutslipp på minimum 75 

000 kg CO2-ekvivalenter per år



Støttetilbud til industri - Biogass

Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien
Støtte til utredninger og dokumentasjon av konkrete og identifiserte innovative investeringsprosjekter som har behov for 

utredning før endelig investeringsbeslutning.

Investeringsprosjektene som skal utredes må:

• enten være knyttet til energi-, effekt- og/eller klimagassintensive prosesser i industrien. Og samtidig ha en 

ambisjon om et energi- eller klimaresultat som tilsvarer minst 5 GWh/år. Samt minst 1 000 tonn CO2/år eller et 

vesentlig redusert behov for effektuttak.

• eller dreie seg om etablering av ny, storskala fornybar kraftproduksjon med offshore havvind, med en ambisjon 

på minst 100 GWh/år.

Forprosjektet skal gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en investeringsbeslutning hos søker.

Klima- og energisatsinger i industrien
Tematiske satsninger

1.April (kl 12), 1. juni, 13. august, 3.oktober og 15. november.

Investeringsstøtte

• Investeringer i konkrete fysiske installasjoner/tiltak knyttet til produksjonsprosessen eller tilhørende hjelpesystemer

• Minst redusert energibruk og/eller gjenvunnet energi på 50 000 kWh, eller produsert energi på minst 50 000 kWh per 

år, eller  reduserte klimagassutslipp tilsvarende minimum 15 000 kg CO2-ekvivalenter per år

Utredningsstøtte
• Utredning av ett enkelttiltak som vil innebære en framtidig investering i et tiltak som bidrar til redusert energibruk 

og/eller reduserte klimagassutslipp – eventuelt en systemløsning som bidrar til redusert effektuttak og/eller økt 

fleksibilitet i samspill med energisystemet

• Minimum har et forventet energiresultat på 250 000 kWh eller forventet reduksjon i klimagassutslipp på minimum 75 

000 kg CO2-ekvivalenter per år

Biogass
Støtte til aktører som ønsker å etablere ny eller videreutvikle eksisterende, 

industriell produksjon av biogass i Norge.

Pioriterer prosjekter der produksjon planlegges med bruk av innovative 

teknologier og løsninger, som har et spredningspotensial utover det enkelte

prosjekt.

Kommende søknadsfrist er 1. april 2022 klokka 12:00.



Støttetilbud til landtransport


