Programkriterier for Beste
tilgjengelige teknologi i
eksisterende bygg
Formål
Gjennom programmet Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg, skal Enova bidra til å skape varig
markedsendring gjennom at det ved investeringer i energi- og klimatiltak i eksisterende bygg velges beste
tilgjengelig teknologi, ofte forkortet til BAT (Best Available Technology).

Virkemiddel og støttenivå
Virkemiddel: Investeringsstøtte
Støtten under dette programmet blir dekket av disse unntaksbestemmelsene:
•

Energireduserende enkelttiltak - gruppeunntakets artikkel 38 – Energieffektivisering

•

Konvertering til vannbåren varme - gruppeunntakets artikkel 41 – Fornybar energi

Støttesatsen under dette programmet er inntil 30% av godkjente kostnader. I tillegg kan støtte ytterligere
begrenses av tiltakenes lønnsomhet.
Se beskrivelser av unntaksbestemmelsene på siden https://www.enova.no/esa
Støttenivået blir automatisk beregnet pr tiltak i søknads- og rapporteringssenteret, basert på lønnsomhet,
maksimale støttesatser og omfang av tiltak.

Kvalifikasjonskriterier
Søkeren
1.
2.

er byggeier/leietaker i næringsbygg eller borettslag/sameie
skal være økonomisk ansvarlig for prosjektet, og rapportere resultatene. Rådgivere og
andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker

Prosjektet
1.

2.
3.

1

Skal være knyttet til investeringstiltak i beste tilgjengelige teknologi (BAT) i eksisterende yrkesbygg eller
større boligbygg og oppfylle minst ett av følgende krav:
a. Bidra til redusert energibruk
b. Konvertering fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme tilknyttet varmekilde basert på
fornybar energi eller fjernvarme
Skal ferdigstilles innen 15 måneder fra dato for utsendelse av tilskuddsbrevet
For yrkesbygg: Forenklet energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS) skal være etablert før
sluttrapport godkjennes. Detaljerte krav finnes på www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/bestetilgjengelige-teknologi-i-eksisterende-bygg/

4.

Kan ikke inkludere bygg som inngår i prosjekt som er innvilget tilskudd fra Enova og som på tidspunkt for
søknadsinnsendelse ikke er avsluttet (sluttrapport ikke oversendt og/eller ikke godkjent). Det gjøres unntak
fra dette for bygg som er innvilget støtte til varmesentral gjennom støtteprogrammet «Varmesentraler»

5.

Definisjon av Beste tilgjengelige teknologi for dette programmet finnes på www.enova.no/bedrift/bygg-ogeiendom/beste-tilgjengelige-teknologi-i-eksisterende-bygg/

Søknad
1.

Søknader med egendefinerte tiltak må vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon til at
Enova kan vurdere tiltakene opp mot programkriteriene. Tiltak uten tilstrekkelig
dokumentasjon vedlagt vil ikke godkjennes. Det må vedlegges dokumentasjon på:
a. At tiltaket medfører investering i beste tilgjengelige teknologi
b. Merkostnad1 i forhold til alternativ løsning uten støtte
c. Ny fornybar energiproduksjon eller redusert energibehov i forhold til alternativ
løsning uten støtte
d. Energiutveksling i kWh i forhold til alternativ løsning uten støtte

Rangeringskriterier

Dersom det blir konkurranse om midlene, vil søknadene rangeres i forhold til høyest godkjente energimål pr
støttekrone (kWh/kr).

Prosess og betingelser
Søknad
Søknadsfristene fremgår av www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/beste-tilgjengelige-teknologi-i-eksisterendebygg/
Enova tildeler støtte normalt 4 uker etter siste søknadsfrist, basert på en samlet vurdering av mottatte komplette
søknader. Søknader som ikke er ferdigbehandlet overføres automatisk til neste tildelingsrunde. Søknader som ikke
oppnår støtte i en tildelingsrunde avslås, men kopi av innsendt søknad blir gjort tilgjengelig for søker i Enovas
søknadssenter. Søknader med vesentlige mangler avslås. Enova tar forbehold om at enkelte søknader kan kreve
lengre behandlingstid.
Tiltak legges inn i søknaden per bygning:
•

Predefinerte tiltak: Støtte og forventet energiresultat genereres automatisk per tiltak basert på innlagt
mengde, normerte tall for energiresultater, merkostnader og inntekter/besparelser i forhold til
alternativ løsning uten støtte. BAT nivå er definert av Enova og danner grunnlaget for
minimumskravene til tiltakene.

•

Egendefinerte tiltak: Her legger søker inn tiltak som planlegges gjennomført, men som ikke inngår i listen
over predefinerte tiltak. Tiltakene må spesifiseres og dokumenteres med tiltakets budsjetterte
merkostnad, totalkostnad, forventet energi-, og klimaresultat og økonomiske levetid. Mengden skal
legges inn for hvert enkelt tiltak. Søker må også dokumentere at tiltaket er beste tilgjengelige teknologi.
Støtte per tiltak beregnes automatisk, men vil bli kontrollert og eventuelt justert i søknadsbehandlingen.

•

Endringer som fører til reduksjon i godkjente kostnader og/eller reduksjon i kontraktsfestet energiresultat
vil føre til endringer i tildelt støtte.

•

Dersom prosjektet gjennomføres uten å tilfredsstille kvalifikasjonskravene til ett eller flere tiltak, vil
tilsagnet som er gitt til disse tiltak trekkes tilbake.

Rapportering
1.

2.

3.

2

Støtte utbetales etter at tiltakene er gjennomført og dokumentert (sluttrapport). Tilskuddsmottaker skal
på forespørsel fra Enova kunne dokumentere at tiltakene tilfredsstiller minimumskravene og
tiltaksbeskrivelsene som danner grunnlaget for godkjente tiltak.
Årlig energibruk på bygnings- og energimålernivå skal rapporteres til Enovas Byggnett i 5 år fra og
med året for godkjent sluttrapport. Grunnlaget for rapportering skal ligge i foretakets
energioppfølgingssystem (EOS).
Sluttrapporten må kunne vise til:
•
At minimum 65 % av det kontraktfestede energimålet samlet for alle tiltak er oppnådd. Støtten

4.

5.

6.

bortfaller i sin helhet hvis 65% av kontraktfestet energimål ikke nås.
For Yrkesbygg: Forenklet energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS) er etablert. Detaljerte krav
fremkommer av www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/beste-tilgjengelige-teknologi-i-eksisterendebygg/
Den faktiske kostnaden ved gjennomføring skal dokumenteres i forbindelse med sluttrapporteringen. Her
skal kostnadene spesifiseres på tiltaksnivå. I tillegg skal en vurdering av tiltakenes merkostnader1
utarbeides.
For boligblokker og rekkehusfelt (f.eks. borettslag eller sameier) der det ikke eksisterer felles måling av
energi, kan Enova vurdere fritak for årlig rapportering til Byggnett.

Merkostnad er her definert som tilleggskostnad i forhold alternativ løsning uten Enovastøtte. Alternativ løsning
uten støtte vil være at det investeres i en tradisjonell teknologi eller at det ikke gjennomføres noen investering.
2
Konverteringstiltak er her definert som konvertering til vannbåren varme som vist i predefinert tiltaksliste.
1
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