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Tilbakeblikk 2021

De vanskelige spørsmålene

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

• På veien dit skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye 

verdier. 

• Skal vi få til dette må vi satse mye sterkere på innovasjon og 

teknologiutvikling. Vi har enda ikke alle løsningene vi trenger, og de nye 

løsningene må ikke bare være bærekraftige:  De må også bli økonomisk 

levedyktige.

• For den enkelte bedrift kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de 

nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Da kan Enova bidra økonomisk, 

slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre.

Ca 80 ansatte

Kontorsted: Trondheim

Enova SF



Enovas oppdrag reguleres gjennom 4-års avtaler 



Avtaleperiode januar 2021 – desember 2024
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Varige markedsendringer



Stor faglig frihet

Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og 

tildele støtte til enkeltprosjekter som styrker Norges 

omlegging til lavutslippssamfunnet. 



Omstillingen vi i Norge og resten av verden må gjennomføre for å oppfylle klimamålene er formidable!

Det vanskelige spørsmålet



Omstillingen vi i Norge og resten av verden må gjennomføre for å oppfylle klimamålene er formidable!

Dette skal vi gjøre i løpet av noen knappe tiår, sektor for sektor. 

Fossile løsninger skal bli fornybare.

Det vanskelige spørsmålet



Dette har aldri blitt gjort før !!

Det vanskelige spørsmålet



Får vi det til? 

Det vanskelige spørsmålet



Uten ny teknologi når vi ikke klimamålene

Vi har nemlig ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet
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Uten ny teknologi når vi ikke klimamålene

Vi har nemlig ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet

De som går foran i teknologiutviklingen tar stor økonomisk risiko
• De nye løsningene må ikke bare være bærekraftige – de må også bli økonomisk levedyktige. 
• Det skjer ikke av seg selv. 



Uten ny teknologi når vi ikke klimamålene

Vi har nemlig ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet

De som går foran i teknologiutviklingen tar stor økonomisk risiko
• De nye løsningene må ikke bare være bærekraftige – de må også bli økonomisk levedyktige. 
• Det skjer ikke av seg selv. 

Det er her Enova kommer inn i bildet:

Enova har fått i oppgave å være fødselshjelper,  ingen liten oppgave:

• Det er umulig å forutsi hvordan samfunnet vårt er i 2050 og hvilke teknologier som vil vinne fram.
• Men vi vet at vi vil trenge ny teknologi for å oppfylle klimamålene. 



Enova støtter morgendagens klimateknologi

Resultater for 2021:

• Enova delte ut 4,6 milliarder kroner i støtte til mer enn 5500 klimaprosjekter i 2021.
• I tillegg kommer 7100 tiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet. 

Det er forventet at prosjektene vil redusere utslipp med ca 301 000 tonn CO2-ekvivalenter.



Støttemuligheter

Kommersiell modenhet

https://www.youtube.com/watch?v=2tUUBVPW7mg

https://www.youtube.com/watch?v=hBnEQ9SUaNA



Alle våre støttordninger finnes 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).



Enova kunnskap

• Eksempel: Byggeiere sammenligne energibruk i 
egne bygg med normalforbruk



Våre støtteordninger



Våre støtteordninger



Ref: Thema (NVE, Statnett mv)

Norge er på vei mot et samfunn som vil være fullelektrifisert.

Strøm skal erstatte fossile energikilder

- Har vi nok strøm?

Elektrifisering er en nøkkel for å nå klimamålene. 



Ref: Thema (NVE, Statnett mv)

Norge er på vei mot et samfunn som vil være fullelektrifisert.

Strøm skal erstatte fossile energikilder  

- Har vi nok strøm?

- Hva skjer når vi alle bruker mye strøm samtidig?

Elektrifisering er en nøkkel for å nå klimamålene. 



Ref: Thema (NVE, Statnett mv)

Elektrifisering - store utfordringer





Hva trenger vi ? 

26

Industri

26(http://gasskonferansen.com/Foredrag2015/Sanderud.pdfRef: Nordpool



Støttetilbud energisystem



Varmesentral
Forenklet støtteprogram

Hvem: 
• Juridisk eier av varmesentralen
• Registrert norsk foretak
• Investeringsstøtte utløsende
• OBS ikke i fjernvarmekonsesjonsområder

Støtte:
• Maks 2 MNOK
• Maks 45%
• Væske-vann-varmepumper 1600 kr/kW 
• Kjel basert på flis, briketter eller pellets: 1700 kr/kW
• Solfangere 201 kr/m²

Informasjon:
• https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-

eiendom/varmesentraler/

5/13/2022



Fjernvarmeprogrammet
Hvem 
• Min. 5 MW effektavlastning
• Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg
• Overføringsledninger til nye områder
• Kapasitetsøkning med formålet om nytilknytning
• Kjøling kun i områder med nettutfordringer (sommer)

Støtte:
• 4 årlige utlysninger 
• Konkurranse basert på npv- beregninger

• Støtte per kW

Informasjon:
• Se: https://www.enova.no/bedrift/energisystem/fjernvarme/

Foto: Kvitebjørn varme



Støtte til utvikling av ny energi og klimateknologi

• Teknologinøytrale støtteordninger (transport, industri, bygg, energisystem )
• Moden teknologi (TRL 5-8)



Støttetilbud - utvikling av ny energi og klimateknoklogi



Pilotprogrammet

• Støtte til utvikling og verifiseringen av ny energi- og 
klimateknologi (TRL: 5-7)

• Redusere den teknologiske risikoen før man tar den 
økonomiske risikoen. 

• Teste ut teknologi i mindre skala under reelle 
driftsforhold før teknologien skal tas i bruk i kommersiell 
drift

• Støtteandel: 25-45 % 
+ 15% samarbeids- eller informasjonsbonus

Mer info:
• Se: https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-

teknologi/pilotering-av-ny-energi--og-klimateknologi/



Fullskalaprogrammet

• Investeringsstøtte for å ta i bruk innovativ teknologi eller 
innovative systemløsninger (TRL 8).

• Teknologien skal være bedre enn kommersielt beste 
tilgjengelige teknologi. 

• Første implementering i Norge
• 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.
• Støtteandel: 30-50%.

Informasjon:
• https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-teknologi/fullskala-

innovativ-energi--og-klimateknologi/



Ekspempler på Enovastøttede prosjekter
•Knattholmen kystleirskole, https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/knattholmen-kystleirskole/
•Geoteromos i Drammen, https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/geotermos-fjell2020/
•Asker, tretrinns løsning, https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/geotermiske-energibronner-i-
asker-kommune/

•Kvitebjørn Varme i Tromsø, https://presse.enova.no/pressreleases/slik-skal-tromsoe-faa-sommervarme-om-vinteren-2923642
•Konseptutredning  Nyhavna – kommer 
•Konseptutredning – Drammen
•Føyka , https://presse.enova.no/images/foeyka-551790, https://www.enova.no/om-enova/om-
organisasjonen/teknologiportefoljen/effektiv-geovarme-for-frysjaparken-boligomrade/

•Asker  dype geotermiske brønner, https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/geotermiske-energibronner-
i-asker-kommune/

•Politiets beredskapssenter, https://basum.no/fagomrader/energibronner/henter-energi-fra-1500-meters-dyp-for-politiet/
•Verksbyen, https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/verkshagen---energifellesskap-for-optimal-
utnyttelse-av-solstrom-og-effektreduksjon/

• Furuset, https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/mikroenergisystem-pa-furuset/
•Posten, https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/historier/postdistribusjonen-i-trondheim-skal-bli-co2-fri/

•Database konseptutredninger – https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/konseptutredninger/alle-sluttrapporter/



Støttetilbud bygg og anlegg



•Videre energieffektivisering må nå skje på markedsvilkår supplert 
med andre regulatoriske virkemidler.

•Minimale (direkte) klimagassutslipp fra drift av bygg

•Mange energieffektiviseringstiltak er lønnsomme
•EU’s taxonomi vil etter hvert kunne påvirke på dette.
•Varig høyere energipriser?

•Høy energiambisjon i teknisk forskrift (TEK)

•Ny energimerkeordning 

•Investeringsstøtte kan ha negativ innvirkning på kommersielt 
tilgjengelige teknologier.

Energieffektivisering i bygg inngår ikke i ny avtale



Enovas satsning mot energieffektivisering har vært 
viktig

Norske bygg har over tid blitt mer energieffektive takket være 
virkemiddelapparatet (bl.a. Enova), stadige innstramminger i forskriftene, og 
etter hvert også noe økt betalingsvilje for energigjerrige bygg. 
Helt siden oppstarten har Enova hatt virkemidler rettet mot 
energieffektivisering og omlegging til «ny» fornybar energi til 
oppvarmingsformål i bygg. Dette har gitt:
• Tallfestede resultater i hvert enkelte prosjekt(kWh)
• Ringvirkninger som har ført til markedsendring
• Inspirasjon for andre aktører 
• Bidratt til å heve energieffektiviteten i den norske bygningsmassen

• Påskyndet energioppgraderingen av eksisterende bygg.
• Påskyndet utviklingen av TEK – gjennom forbildeprosjekter

• Økt fokus og kompetanse
• Rådgivermarked etablert innen energieffektivisering
• Rådgivning (Enova svarer, direkte dialog med markedet mm)

• Klima og energiplan i norske kommuner – ble etter hvert forskrift
• Passivhus blitt et kjent begrep – det bygges passivhus fortsatt
• Varmepumper
• Fjernvarme



Støttetilbud bygg og anlegg



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. 

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



Klimavennlig materialbruk = nye materialer + ombruk



Det teoretiske potensialet for ombruk er stort…

Eksisterende yrkesbygg i Norge består av drøyt 130 millioner kvadratmeter bygningsmasse

Det bygges rundt 5 millioner nye kvadratmeter årlig

I tillegg finnes det om lag 2,5 millioner boliger

Den eksisterende bygningsmassen kan sees på som en materialbank



… men ombruk er ikke bare rett frem

De som i dag ønsker å benytte ombrukbare materialer i byggeprosjekter møter flere utfordringer:

1. Vet ikke hva som er lov og hva som er mulig (vedtatte sannheter)

2. Finner ikke materialer og dokumentasjon

3. Finner ikke riktig kompetanse for ombruk til å gjennomføre prosjekter

4. Vet ikke hvordan de skal håndtere logistikk og ansvarsforhold



•Ombrukskartlegging av eksisterende bygg
• Kartlegge ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg.

•Mulighetsstudie - ombruk og fleksibilitet i bygg
• Synliggjøre alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt

•Prosjektering for ombruk
• Prosjekter som enten skal benytte brukte komponenter i nye bygg eller som skal 

prosjektere for fremtidig ombruk.

Nye programmer for ombruk av byggematerialer



Nytt program: Ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg. 

Kartleggingen skal gi et godt beslutningsunderlag for et mulig ombruksprosjekt samt øke volumet av ombrukbare 
bygningskomponenter i markedet.

• Skal som et minimum omfatte befaring, ombrukskartlegging, utarbeidelse av ombrukskartleggingsrapport og prosjektledelse.

•Tilstandsvurdering kan også inngå som en del av prosjektets aktiviteter. 

• Skal minimum omfatte kartlegging av materialer, bygningskomponenter, bærende konstruksjoner eller tekniske anlegg.

•Kostnader knyttet til kartlegging av inventar støttes ikke av Enova. 

•Kartlagte materialer skal enten ombrukes i søkers egne prosjekter eller legges ut for salg i en egnet digital markedsplass.

Støttenivå: Inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 200 000 kroner.



•Ombrukskartlegging av eksisterende bygg
• Kartlegge ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg.

•Mulighetsstudie - ombruk og fleksibilitet i bygg
• Synliggjøre alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt

•Prosjektering for ombruk
• Prosjekter som enten skal benytte brukte komponenter i nye bygg eller som skal 

prosjektere for fremtidig ombruk.

Nye programmer for ombruk av byggematerialer



Nytt program: Mulighetsstudie for ombruk og arealfleksibilitet

En mulighetsstudie synliggjør alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt. Enova kan gi støtte til dette:

1. Gjennomføre en mulighetsstudie rettet mot å bygge med mest mulig ombruk

2. Designe bygg for fremtidig demontering og ombruk

3. Ombruk av hele bygg, hvor man rehabiliterer eksisterende bygg heller enn å bygge nytt

4. Bygger for fleksibilitet/flerbruk med den hensikt å redusere behov for nytt areal

Skal være knyttet til et konkret byggeprosjekt med planlagt oppstart innen 3 år 

Både enkeltbygg og områdeutvikling omfattes av støtteprogrammet. 

Støttenivå: Inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner.



•Ombrukskartlegging av eksisterende bygg
• Kartlegge ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg.

•Mulighetsstudie - ombruk og fleksibilitet i bygg
• Synliggjøre alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt

•Prosjektering for ombruk
• Prosjekter som enten skal benytte brukte komponenter i nye bygg eller som skal 

prosjektere for fremtidig ombruk.

Nye programmer for ombruk av byggematerialer



Nytt program: Prosjektering for ombruk

Rettes mot prosjekter som enten skal benytte brukte komponenter i nye bygg eller som skal prosjektere for fremtidig ombruk. 

Støtten skal bidra til å redusere risiko for tiltakshaver i et konkret byggeprosjekt.

Prosjektet kan blant annet omfatte:

1. Søk etter tilgjengelige ombrukbare materialer

2. Tilpasninger i prosjektering og design

3. Planlegging av logistikk

4. Merarbeid knyttet til dokumentasjon

5. Beregning av kostnader og klimagassreduksjon forbundet med å benytte ombrukbare materialer.

Støttenivå: Inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 600 000 kroner.



Støttetilbud til industri
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Støttetilbud til industri



Klima- og energisatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. 

Da må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer 
samtidig som energieffektiviteten økes vesentlig.

Dette vil Enova fremskynde gjennom jevnlige utlysinger innen 
tematiske områder under programmet «Klima- og 
energisatsinger i industrien». 

Gjennom valgte tematiske satsinger vil Enova bidra til at 
klimavennlige og energieffektive løsninger blir mer tilgjengelige 
i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn 
de ellers ville blitt



Klima- og energisatsinger i industrien

Tematiske satsninger
• Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske 

områder. 
• Det kan kun søkes om enkelttiltak og ulike tiltak kan ikke samles i en og 

samme søknad. Har dere flere tiltak så send en søknad per tiltak.



Klima- og energisatsinger i industrien

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

• Støttenivå: Inntil 30-50% og maks 10 MNOK.

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

• Minimumskrav til forventet resultat.
• 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

• Støttenivå: Inntil 50% og maks kr 500 000,-



Klima- og energisatsinger i industrien

Tildeling etter søknadsfrist 1.februar:

• Til sammen 48,9 millioner kroner i støtte

• Fordelt på 44 klima- og energisatsinger i industrien:

• Spillvarme

• Elektrifisering av fossile mekaniske 
arbeidsprosesser

• Batteripakke og landstrøm for fôrflåter

• Utredning av klima- og energitiltak.



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 

• 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.

Støttenivå: Inntil 50% maks 10 MNOK.



PILOT-E  Raskere fra idé til marked

Finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og Enova. 

Målet er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og 
eksisterende næringsliv utvikles.

PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller 
flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. 
Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.

En «fast-track» fra idé til marked, hvor PILOT-Es bidrag er:
• én søknad for bedriften(e) og samordnet beslutning om støtte for hele 

utviklingsløpet. Løpet avsluttes når løsningen er klar for å tas i bruk 
kommersielt for første gang

• Tett oppfølging og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og Enova

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil kunne kvalifisere for 
investeringsstøtte fra Enova. PILOT-E vil bistå med løpende avklaringer og 
veiledning fram til tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er på plass.
https://www.enova.no/pilot-e/



PILOT-E  Raskere fra idé til marked

Finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og Enova. 

Målet er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og 
eksisterende næringsliv utvikles.

PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter og eventuelt en eller 
flere forskningsinstitusjoner som i samarbeid utvikler en ny løsning. 
Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.

En «fast-track» fra idé til marked, hvor PILOT-Es bidrag er:
• én søknad for bedriften(e) og samordnet beslutning om støtte for hele 

utviklingsløpet. Løpet avsluttes når løsningen er klar for å tas i bruk 
kommersielt for første gang

• Tett oppfølging og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og Enova

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil kunne kvalifisere for 
investeringsstøtte fra Enova. PILOT-E vil bistå med løpende avklaringer og 
veiledning fram til tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er på plass.
https://www.enova.no/pilot-e/

PILOT-E utlysning 2022
Søknadsfrist: onsdag 21. september kl. 13:00

To tema: 
1) Økt fleksibilitet i kraftsystemet  
2) Fossilfri høytemperatur varme i industrien.

Gå inn på www.pilot-e.no og se igjennom presentasjoner og 
søkerwebinarer som er holdt i forbindelse med utlysningen.



Teknologiporteføljen
https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/?Sektor=Tekport



Andre støttemuligheter

Klimasats: https://www.miljodirektoratet.no/klimasats 

Miljøteknologi: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-miljoteknologiprosjekter/

Forskningsrådet: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/

Skattefunn: https://www.skattefunn.no/



Livskraftig forandring


