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Enovas virksomhetsstrategi inkluderer både
hvordan Enova skal løse oppdraget gitt i avtalen
med OED (kapittel 2-4) og hvordan Enova som
organisasjon skal utvikle seg (kapittel 5).
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Det store oppdraget

I løpet av et par generasjoner må de globale utslippene av klimagasser ned mot eller under null.
Denne overgangen til lavutslippssamfunnet er en felles global utfordring. For at Norge skal levere på
sin del og samtidig videreutvikle dagens velferdssamfunn, kreves en betydelig omstilling – en
livskraftig forandring. Det er vårt oppdrag, det er vår visjon.

«Enova skal være et sentralt virkemiddel i utviklingen av framtidens
energisystem og lavutslippssamfunnet» - Energimeldingen

Et viktig steg i den globale dugnaden mot lavutslippssamfunnet ble tatt da Norge, som et av de første landene i
verden, ratifiserte Paris-avtalen 21. juni 2016 og dermed forpliktet seg til å bidra til å begrense den globale
oppvarmingen til «godt under 2 grader», og å bidra til netto-null utslipp i andre halvdel av dette århundret.
Gjennom de siste tiårene har Norge blitt stadig mer energi- og klimaeffektiv målt i utslipp av klimagasser (CO2e) i
forhold til bruttonasjonalprodukt (BNP). Både folketall og økonomi har vokst betydelig uten at energibruk og utslipp
av klimagasser har økt tilsvarende. Tre viktige faktorer som har bidratt til å gjøre dette mulig, er en utslippsfri og
fornybar kraftproduksjon, et robust energisystem, og en enorm verdiskaping fra utvinning og produksjon av olje og
gass.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

BNP

Klimagassutslipp

CO2e/BNP

Figur 1 BNP og klimagassutslipp 1990-2015, 1990=100; Kilde: SSB
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Utfordringen er at vi ikke kommer til lavutslippssamfunnet bare gjennom at utslippene av klimagasser ikke øker –
utslippene må ned.
Norge har et bedre utgangspunkt enn de fleste til å klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Norge har
tilnærmet 100 % fornybar kraftproduksjon og en bedre økonomi enn de fleste andre land, men det er flere
faktorer som kan gjøre omstillingen utfordrende. Den ene faktoren er at fram mot slutten av århundret vil vi ha
blitt vesentlig flere innbyggere i Norge, og andelen eldre vil ha økt betydelig. Det betyr – under ellers like forhold –
økt energibehov, økte klimagassutslipp og økt behov for velferdstjenester.
Den andre faktoren er at olje- og gassutvinningen, Norges viktigste eksportnæring, over tid vil bidra mindre til den
samlede verdiskapingen. Tilgjengelige ressurser vil avta, og den globale omstillingen til lavutslippssamfunnet vil
bety gradvis redusert etterspørsel. Det betyr at andre næringer på sikt må ta over den rollen som olje- og
gassutvinning har i dag for at vi skal kunne videreutvikle dagens velferdssamfunn.
Ny verdiskaping gir økt energibehov. Mens verdiskapingen fra olje- og gassutvinning i liten grad har belastet det
landbaserte energisystemet, vil ny verdiskaping på fastlandet innebære økt behov for sikker tilgang på energi. En
effektiv og klimavennlig energiforsyning har vært helt sentral i utviklingen fram mot dagens samfunn, og er en
forutsetning for verdiskaping og velferd på veien inn i lavutslippssamfunnet.

Figur 2 BNP, Realinvesteringer, Eksport og kraftforbruk (fra det landbaserte kraftsystemet) etter sektor; Kilde: SSB,
tilrettelagt av Thema Consulting Group.
De tre bærende elementene i energipolitikken siden 1970-tallet – miljø, verdiskaping og forsyningssikkerhet – er
dermed avgjørende i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Storting og regjering peker på Enova som et sentralt
virkemiddel for denne omstillingen.

«Enovas mandat er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket
forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt
også bidrar til reduserte klimagassutslipp.» Energimeldingen.
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2.1

Veien mot lavutslippssamfunnet

Utgangspunktet for Paris-avtalen er at klimautfordringen er global og må håndteres i fellesskap. Det betyr at
utslippsreduksjoner i ett land kun bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet dersom det reelt innebærer globale
utslippsreduksjoner. Gjennom de foregående tiårene har vi mange eksempler på at dette ikke alltid er tilfellet.
Det vanligste eksempelet er at produksjonsprosesser med høye utslipp av klimagasser flytter fra ett land til et
annet. I beste fall gir det ingen reduksjon av globale utslipp. I verste fall kan de globale utslippene øke. Et annet
eksempel er at endringer i bruken av innsatsfaktorer flytter utslipp fra ett ledd i verdikjeden til et annet.
For Enova innebærer dette at selv om vårt oppdrag er knyttet til prosjekter i Norge, må vi likevel ta innover oss det
globale perspektivet når vi innretter våre virkemidler og vurderer prosjekter. Spesielt gjelder dette for
teknologiprosjekt innen energi og klima.
2.2

Midlertidige utslippsøkninger på veien mot lavutslippssamfunnet

På veien mot lavutslippssamfunnet kan det på kort sikt være rasjonelt å øke utslippene i ett land, én sektor eller på
ett punkt i verdikjeden. Elektrifisering av transportsektoren er et slikt eksempel. Utslippene i transportsektoren går
ned, mens utslippene i kraftsektoren kan øke avhengig av produksjonsmiksen i det aktuelle landet.
På lengre sikt holder det ikke å flytte utslipp mellom sektorer. Også kraftproduksjonen globalt må bli utslippsfri. Å
vente med elektrifisering av transportsektoren til kraftsektoren er fornybar, vil imidlertid sette teknologiutviklingen i
transportsektoren på vent i tiår.
På veien mot lavutslippssamfunnet må man også tillate at utslippene i enkeltland og enkelte sektorer øker
midlertidig dersom det gir reduserte globale utslippskutt. Et eksempel er økte utslipp fra norsk prosessindustri der
hvor dette følger av økt produksjon i eksisterende anlegg, eller fra nyetablering som erstatter tilsvarende
produksjon andre steder hvor klimafotavtrykket er vesentlig høyere.

Aksepten for at utslipp kan øke midlertidig i en sektor eller et ledd i en
verdikjede, endrer ikke det overordnede og langsiktige perspektivet; de
globale, og dermed også de nasjonale utslippene, må ned mot eller under
null dersom lavutslippssamfunnet skal bli en realitet.
2.3

Behov for endring

Det langsiktige perspektivet er lavutslippssamfunnet. Det innebærer at de løsningene vi satser på i dag – det være
seg teknologier, produkter eller tjenester – må være troverdig i dette perspektivet.
På enkelte områder kjenner vi allerede de løsningene som trengs – utfordringen er å få tatt dem i bruk. På andre
områder trengs det mer radikale endringer og betydelige nyvinninger på veien til lavutslippssamfunnet. Å bli litt
bedre enn i dag er ikke tilstrekkelig.
For Enova betyr dette at vi må stille store krav til både innovasjonshøyde og markedspotensial i
lavutslippssamfunnet for nye løsninger.
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Oppdraget løses gjennom å utvikle og ta i bruk teknologier i samspill
Utvikle energi- og klimateknologi for lavutslippssamfunnet

Teknologiutvikling er helt nødvendig dersom vi skal lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet og samtidig
legge grunnlaget for ny verdiskaping. Denne omstillingen har en tidsfrist som innebærer at desto raskere vi får
utviklet nye løsninger og får de gode løsningene ut i markedet, desto bedre klarer vi omstillingen.
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For Enova er det derfor viktig å prioritere teknologiprosjekter hvor
ambisjonsnivået, mulighetene for videre utvikling og
markedspotensialet nasjonalt eller globalt er troverdig innenfor en
omstilling til lavutslippssamfunnet. Det betyr at potensialet for å
gjøre en forskjell i retning av lavutslippssamfunnet blir viktig.
Enova vil utvide teknologisatsingen til også å inkludere
pilotprosjekter, og prosjekter som demonstrerer
enkeltkomponenter. Gjennom en slik dreining, er det vår ambisjon
å utløse et større volum av teknologiutviklingsprosjekter og flere
prosjekter som kan gi betydelige skift som tar oss nærmere
lavutslippssamfunnet. Det gir også muligheten til å ta ned den
teknologiske risikoen i prosjekter tilstrekkelig før prosjektene må ta
en stor finansiell risiko i kommersialiseringsfasen.

Innovasjonshøyde
og
markedspotensial
Enova bruker begrepet
«innovasjonshøyde» for å si noe om
hvor stort teknologispranget i et
prosjekt er. Innebærer prosjektet
bare en marginal forbedring av
eksisterende teknologi, er
innovasjonshøyden lav. Hvis
prosjektet bryter helt med tidligere

En økt prioritering av prosjekter med
betydelig innovasjonshøyde og høyere risiko
innebærer at Enova må være beredt på at
ikke alle teknologiprosjektene vil lykkes.

teknologier og samtidig leverer
vesentlige forbedringer, er
innovasjonshøyden stor.
Innovasjonshøyde er ikke alene nok
for at et prosjekt skal være attraktivt

Enova kan ikke skape det underliggende behovet nye
klimavennlige produkter og løsninger skal dekke, men vi skal gjøre
det mer attraktivt å utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger
tilpasset framtidens behov. Det innebærer at teknologiene som
skal utvikles og kommersialiseres, må møte reelle behov i
markedet.

for Enova. Også potensialet for bruk
av teknologien utover det ene
prosjektet er viktig. Hvis
markedspotensialet er stort, forstått
som at teknologien kan anvendes av
mange, er den mer interessant for
Enova enn om disse mulighetene er

3.2

Ta framtidsrettede energi- og klimaløsninger i bruk

Innovasjonshøyde

«Enova skal bidra til økt hastighet og volum
på innovasjon innen energi- og klimaløsninger
tilpasset framtidens behov.»
Energimeldingen

Stor

begrenset.

lavutslippssamfunnet dreier seg ikke bare om teknologiutvikling.
Nye løsninger og teknologier tar oss ikke til lavutslippssamfunnet
uten at de blir tatt i bruk i markedet. Mange av teknologiene vi
skal bruke i framtiden er kjent allerede i dag, men brukes ikke i
tilstrekkelig grad.
Det er ofte en rekke barrierer som overskygger driverne for
markedsutviklingen. Hvilke barrierer og drivere som eksisterer
variere mellom ulike markeder og kan finnes både på tilbuds- og
etterspørselssiden. Enovas rolle er å bygge ned barrierer og spille

Lav

Endringene som er nødvendig i overgangen til
Lite

Markedspotensial

Stort

Desto mindre markedspotensialet for
teknologien er, desto større må
innovasjonshøyden være for at
prosjektet skal være interessant i
omstillingen mot
lavutslippssamfunnet.

på drivere slik at de nye løsninger blir etterspurt og tas i bruk i
markedet i stor skala. Med våre tilgjengelige midler og virkemidler skal
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vi utløse markedsendringen. Det betyr at Enova skal være med i
begynnelsen av en markedsutvikling fram til markedet har tilstrekkelig
moment til å drive utviklingen videre alene eller sammen med
regulatoriske og normative virkemidler.
Markedsendring krever tålmodighet og helhjertet innsats. Enova må
våge å satse stort nok og stå løpet ut selv om resultatene på kort sikt
ikke er synlige. For Enova betyr det at vi skal ha tydelige strategier for
når vi går inn markeder og når vi går ut av markeder, og at vi bruker
vår mulighetsrom til å utløse ønskede markedsendringer sammen med
markedsaktørene.

Hva er et godt
prosjekt for Enova?
Enova skal bidra til en omstilling til
lavutslippssamfunnet. Alle
virkemidlene vi utformer, skal bygge
opp under dette. Samtidig skal de
være innenfor rammene som settes
av avtalen med Olje- og

«Enovas virkemidler skal sikte mot varige
markedsendringer. Enova skal prioritere innsatsen der
mulighetene for å påvirke utviklingen er størst.»
Energimeldingen

energidepartementet og
statsstøtteregelverket.
Det vil kunne variere mellom sektorer
og over tid hvilke faktorer som driver
fram eller hindrer omstilling. Tilbudet

3.3

Flere og effektive virkemidler

Historisk har Enova jobbet etter to hovedlinjer: støtte til å få fram nye
løsninger gjennom demonstrasjon av nye energi- og klimaløsninger
(teknologiutvikling), og støtte for å få gode løsninger ut i markedet
(markedsutvikling).

i markedet må derfor reflektere de
faktiske driverne og hindringene. Hva
som er et godt prosjekt, vil derfor
også variere med hva som er
målsettingen til hvert enkelt
støttetilbud.
Teknologistøtteprogram vil typisk
vurdere det unike i hvert enkelt
prosjekt, mens støttetilbud som skal
bidra til markedsspredning
(diffusjon) legger vekt på å bygge
volum i markedet, eller bygge
kompetanse hos tilbydere eller hos

Enova bruker investeringsstøtte og informasjon for å utløse økt

sluttbruker.

innovasjon på områdene fornybar energi, energieffektivisering og
reduksjon av klimagassutslipp. Vi forventer at dette vil være sentrale
virkemidler også framover, men samtidig er det nødvendig med større
fleksibilitet i virkemiddelbruken. Et bredere sett med virkemidler og større fleksibilitet i bruken av dem kan utløse
flere prosjekter, og retter seg mot barrierer vi ikke klarer å overkomme med investeringsstøtten.
For prosjekter hvor teknologisk risiko eller manglende finansiering er større utfordringer enn manglende
lønnsomhet, kan andre virkemidler som for eksempel lån og garantier være bedre egnet. Ved å øke tilgjengelig
kapital i markedet og styrke markedets kapasitet til å ta risiko kan Enova bidra til at flere prosjekter blir realisert.

Enova skal ha effektive og fleksible virkemidler for å utløse flere energi- og
klimaprosjekter.
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3.4

Samspill med markedet og andre virkemidler

Overgangen til en bærekraftig og konkurransedyktig framtid vil kreve tøffe beslutninger og veivalg. Enova skal
stille sine virkemidler til disposisjon, men kan ikke gjøre det alene. Overgangen til lavutslippssamfunnet er en felles
prosjekt for alle sektorer i markedet og som er krevende for alle som skal være med.
Enova og andre offentlige virkmiddelaktører er helt avhengig av et godt samspill med markedet for å klare
overgangen til lavutslippssamfunnet. For at markedet skal velge å satse på bærekraftige løsninger, må det se et
langsiktig verdiskapingspotensial i å erstatte de fossile alternativene med fornybare løsninger. På den måten kan
gode klimavennlige løsninger bli økonomisk levedyktige. Enovas rolle er å samarbeide med markedet for at flere
skal forene verdiskaping med lave utslipp.

Utsiktene til verdiskaping er en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen til
lavutslippssamfunnet.

Enovas økonomiske virkemidler må spille på lag med de øvrige offentlige virkemidlene, både brede økonomiske
virkemidler som skatter og avgifter og regulatoriske og normative virkemidler som forskrifter og merkeordninger.
For å sikre best mulig effekt av den samlede offentlige innsatsen, skal Enova ha et godt samarbeid med de øvrige
virkemiddelaktørene innen energi- og klimafeltet, blant andre Norges forskningsråd, Innovasjon Norge,
Miljødirektoratet, Husbanken, Statens vegvesen, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet
for byggkvalitet.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet stiller store krav til godt samspill
mellom ulike offentlige virkemidler – Enova skal bidra til at dette samspillet
blir så godt som mulig.
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4
4.1

Prioritering innenfor hver sektor
Industri (inkl. olje- og gassutvinning)

Langsiktig målsetting:
Norge har en konk urransedyktig og klim anøytral industri m ed
verdensledende effektiv energi- og klim ateknologi
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Sek toren m å:
•

Finne nye produksjonsprosesser uten utslipp

•

Gå fra fossile til fornybare innsatsfaktorer

•

Håndtere uunngåelige klimagassutslipp gjennom karbonfangst og -lagring

Fysikken og kjemien i dagens kjerneprosesser begrenser hvor lave utslippene kan bli. Derfor er det nødvendig å
utvikle nye prosesser for å redusere eller unngå utslipp av klimagasser. Der det ikke er mulig, må industrien ta i
bruk fornybare innsatsfaktorer i så stor grad som det lar seg gjøre. Elektrifisering og økt bruk av biobaserte
innsatsfaktorer kan være et slikt grep. De utslippene som eventuelt ikke kan unngås, må håndteres av
karbonfangst og -lagring.

Enova vil:
•

Prioritere utvikling av energi og klimateknologi som kan bringe industrien over i
lavutslippssamfunnet.

•

Prioritere prosjekter som reduserer teknologisk risiko tilstrekkelig før de eksponerer seg for
en betydelig finansiell risiko

Den delen av norsk industri som står for mesteparten av klimagassutslippene og energibehovet konkurrerer på det
globale markedet. Dette segmentet er i stor grad også omfattet av EUs kvotemarked for klimagassutslipp (EU-ETS)
som skal gi insentiver til å gjennomføre gode klimatiltak. Enova vil derfor ikke bidra til å rulle ut kommersielt
tilgjengelige klimaløsninger i dette segmentet.
Med dagens og forventede priser på klimagasskvoter innenfor EU-ETS, er insentivet til å satse på innovasjon for
svakt. Gjennom å stimulere utvikling av teknologi som kan gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp og mer
effektiv energibruk i industrien, kan norsk industri bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet på to måter: direkte
gjennom eksport av produkter som er produsert med lave eller ingen klimagassutslipp, og indirekte gjennom
eksport av teknologi. I tillegg til å bidra til reduserte globale utslipp av klimagasser kan dette også legge
grunnlaget for framtidig verdiskaping.
For Enova er det viktig at de prosjektene vi støtter, er relevante på veien mot lavutslippssamfunnet. Enova vil
derfor prioritere teknologiprosjekter som kombinerer innovasjonshøyde og markedspotensial. Denne typen prosjekt
vil alltid ha en risiko for ikke å lykkes. Et viktig grep for å redusere risikoen, er å bidra til at prosjektene reduserer
den teknologiske risikoen tilstrekkelig før de påtar seg en betydelig finansiell risiko. For Enova betyr det å åpne for
å gå inn i prosjekter før fullskala implementering.
Industrisektoren er bred, og det er viktig å kunne tilby virkemidler tilpasset de spesifikke barrierene og
utviklingsløpene i hvert enkelt segment. Deler av industrien er dessuten ikke omfattet av EU-ETS, og har dermed
svakere insentiver til å ta i bruk tilgjengelige framtidsrettede klimaløsninger.
Industrien er også viktig inn mot kraftsystemet som en betydelig avtaker av fornybar kraftproduksjon og står i
enkelte områder for en betydelig andel av effektbehovet. Den videre utviklingen av en energieffektiv industri i godt
samspill med mulighetene som ligger i energisystemet vil derfor være viktig også framover.

Verdiskaping m ot lavutslippssam funnet:
•

Økt produksjon og eksport av produkter med lavt eller uten klimafotavtrykk

•

Økt utvikling, produksjon og eksport av teknologi og komponenter som muliggjør reduserte
utslipp av klimagasser globalt
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Industrien får en viktigere rolle i norsk verdiskaping når olje- og gassektoren avtar. Med god tilgang på fornybar
energi og høykvalifisert arbeidskraft, er norsk industri i en god posisjon for å produsere og eksportere produkter
med et svært lavt klimafotavtrykk.
Økt industriproduksjon i Norge med lavere klimafotavtrykk enn tilsvarende produksjon i andre land vil være et
viktig bidrag til å redusere globale klimagassutslipp, selv om det midlertidig fører til at norske utslipp øker. På sikt
må også norsk industri bli utslippsfri.
Norge har allerede en innovativ leverandørindustri med en betydelig verdiskaping. I dag er denne i stor grad rettet
inn mot olje- og gassektoren. Erfaringer og kompetanse herfra kan brukes for å utvikle nye teknologier og
komponenter som reduserer klimagassutslipp globalt.

Sam spill:
•

I godt samspill med blant andre Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal Enova bidra til at
sektoren tilbys et koordinert tilbud fra grunnforskning til marked

Enova har et tett samarbeid med industrien. Det har vært en forutsetning for å få fram gode prosjekter. Dette
samarbeidet vil Enova videreføre og videreutvikle.
Mesteparten av norsk industri er en del av EUs kvotemarked for klimagassutslipp. Kvotemarkedet er viktig for å
skape et marked for reduserte klimagassutslipp, men er ikke tilstrekkelig til å drive fram de ambisiøse
innovasjonsprosjektene.
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4.2

Energisystemet

Langsiktig målsetting
Et fleksibelt energisystem som ivaretar sam funnets behov for
forsyningssik kerhet.
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Sikker og tilstrekkelig tilgang på energi generelt og kraft spesielt har vært en viktig forutsetning for utviklingen av
det norske samfunnet slik det er i dag. Det vil det også være i omstillingen mot lavutslippssamfunnet.

Sektoren m å:
•

Tilby fornybar kraft til konkurransedyktige priser

•

Ta i bruk mulighetene i digitalisering og nye løsninger for distribuert produksjon og lagring

•

Få fram nye kostnadseffektive løsninger tilpasset en etterspørselsside som tar en stadig mer
aktiv rolle i energisystemet.

Elektrifisering er et av hovedgrepene i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med sin fornybare kraftproduksjon og
et potensial som er betydelig større, har Norge et bedre utgangspunkt enn de aller fleste land. Utfordringen er å
tilby fornybar kraft til en pris som er konkurransedyktig for industrien og samtidig levedyktig for kraftbransjen.
Norge har et svært kostnadseffektivt kraftsystem sammenlignet med de fleste andre land. Dette er et godt
utgangspunkt. Det er likevel viktig at kraftsektoren utnytter de mulighetene som nye løsninger gir, blant annet
innen distribuert kraftproduksjon og lagring. Et godt samspill mellom kraftsystemet og termiske energisystemer er
også viktig for å sikre et framtidsrettet og kostnadseffektivt energisystem.
Et viktig grep for å få dette til, er å ta i bruk de mulighetene som åpner seg gjennom stadig økende digitalisering
og innovasjon innen kraftelektronikk. Gjennom økt tilgang på data og økt mulighet for styring, kan kostnadene i
kraftsystemet reduseres betydelig. Mye av teknologien som vil bidra til effektive energisystemer i
lavutslippssamfunnet, er allerede utviklet og klar til å tas i bruk.
At det blir vanligere med distribuerte løsninger for produksjon og lagring av kraft, gir også muligheter for nye
aktører i kraftmarkedet. Et eksempel på en slik aktør kan være «aggregatoren» som på vegne av en gruppe av
sluttbrukere/prosumenter tilbyr energi og effekt inn i energimarkedet. En slik aktør kan bidra til en utnyttelse av
distribuert produksjon og effektstyring.

Enova vil:
•

Prioritere teknologi- og tjenesteutvikling framfor markedsutvikling i kraftsystemet

•

Prioritere markedsutvikling i varmemarkedet

•

Prioritere prosjekter som integrerer sluttbrukerperspektivet

Markedet for kraft er velfungerende, og Enova skal med sine virkemidler ikke forstyrre velfungerende markeder. I
kraftsystemet vil derfor Enova prioritere utvikling av ny teknologi og nye tjenester.
Sluttbrukere blir en stadig mer aktiv part i energisystemet, noe som dreier fokuset fra varer (kraft, fjernvarme,
etc.) til tjenester. Digitalisering og lokal produksjon og lagring gir grunnlag for utforming av nye
forretningsmodeller og nye tjenester. Det stiller store krav til markedsutvikling på tilbudssiden, spesielt i
varmemarkedet. Der vil Enova prioritere prosjekter med potensial for markedsendring.

Verdiskaping m ot lavutslippssam funnet:
•

Utnytte fortrinnene til det norske kraftsystemet i samspillet med europeiske kraft- og
kapasitetsmarkeder

•

Økt eksport av teknologi og kompetanse

God og sikker tilgang på fornybar kraft har vært en sentral forutsetning for verdiskaping og velferdsutvikling i
Norge. Det vil det også være i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Norge har mer enn hundre års erfaring med
fornybar kraftutbygging og drift av kraftsystemer. Det gir et godt utgangspunkt for å kunne levere teknologier og
tjenester både til etablerte kraftmarkeder som det europeiske, og til markeder som først nå står foran en storstilt
utvikling av kraftmarkedet.
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Utveksling av kraft med resten av Europa er nødvendig for å sikre tilstrekkelig forsyningssikkerhet, og det er også
en viktig inntektskilde. Norge har med sin fornybare og regulerbare vannkraft et betydelig potensial for økt
verdiskaping i samspillet med europeiske kraft- og kapasitetsmarkeder.

Sam spill:
•

Distribusjon av kraft er et naturlig monopol og dermed regulert. Enovas tilbud må tilpasses
dette

Reguleringer skal sikre forsyningssikkerhet og et kostnadseffektivt energisystem. Det er viktig at Enovas
virkemidler fungerer i et godt samspill med energimarkedsreguleringene. Samtidig må reguleringer evne å ta inn
over seg de mulighetene som ny teknologi og nye markedsmodeller gir, blant annet som følge av digitalisering.
Enova skal være en utfordrende og konstruktiv sparringspartner for øvrige virkemiddelaktører, for å bidra til
reguleringer som gir rom for utvikling av energimarkedet.
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4.3

Transport

Langsiktig målsetting
En utslippsfri og konk urransedyktig transportsek tor tilpasset
fram tidens behov
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Transport står for rundt en tredel av de nasjonale klimagassutslippene, og sammenlignet med øvrige europeiske
land dominerer transportutslippene i Norge den andelen av utslipp som ikke er dekket av EUs kvotemarked for
klimagassutslipp (EU-ETS). Dette innebærer at utslippskutt i transportsektoren står svært sentralt for at Norge skal
levere på internasjonale forpliktelser.
Elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å redusere utslipp fra transport. Foreløpig er påvirkningen dette
har på elektrisitetsforsyningen lav, men i et scenario hvor store deler av transportsektoren er elektrifisert, kan
kapasitet i nettet (effektbehov) bli en utfordring i enkelte områder.
Energibruken vil være moderat sett opp mot den innenlandske produksjonen ved direkte elektrifisering.
Elektrifisering gjennom bruk av hydrogen er mer kraftkrevende enn direkte bruk av elektrisitet 1, men har andre
egenskaper som kan spille godt sammen med energisystemet.

Sektoren m å:
•

Utvikle nye transportløsninger som møter framtidens behov

•

Konvertere til fornybare energibærere og klimavennlige transportmidler

•

Utnytte det sterke maritime miljøet til teknologiutvikling og radikal innovasjon

Veksten i transportbehovet har vært den viktigste driveren for økte utslipp av klimagasser fra transport. Dersom
Norge skal lykkes i å gjøre transport tilnærmet utslippsfri, må det legges til rette for et redusert transportomfang
og bruk av klimavennlige transportformer. Ny teknologi som autonome kjøretøy, nye forbrukertrender som
delingsøkonomi og hvordan vi utvikler våre byer og tettsteder framover vil gi helt andre transportbehov og
løsninger enn de vi ser i dag.
For de fleste transportsegmentene er Norge avhengig av teknologiutviklingen som skjer internasjonalt. De
langsiktige internasjonale teknologivalgene bestemmes i stor grad ut fra andre hensyn enn hva som egner seg i
det norske markedet. En tidlig implementering av ny teknologi og nye forretningsmodeller kan gi norsk
transportsektor et konkurransefortrinn, men innebærer også en viss risiko for å satse på feil teknologiløp.
Å gå over til utslippsfrie energibærere er nødvendig for at sektoren skal bli utslippsfri i lavutslippssamfunnet. En
ensidig satsing på fornybare energibærere løser imidlertid ikke alle de andre utfordringene knyttet til transport,
som kø, behov for veiareal og så videre. I tråd med lavutslippssamfunnet må sektoren også satse på mer kollektive
og effektive transportløsninger for både person og varetransport.
Innen maritim transport er Norge en ledende nasjon både på selve transporttjenester og innen teknologiutvikling.
Dette må sektoren bygge videre på. Her ligger det et betydelig potensial både for å redusere globale
klimagassutslipp og for ny verdiskaping i Norge.

Enova vil:
•

Prioritere utvikling av teknologi og nye løsninger, med særlig vekt på maritim sektor hvor
Norge har betydelig verdiskaping i hele verdikjeden.

•

Prioritere en markedsdrevet utvikling av infrastruktur og transportløsninger som gir et godt
samspill med øvrig energiforsyning

•

I samspill med andre offentlige aktører legge til rette for økt bruk av effektive
transportformer og redusert transportbehov.

Maritim sektor står for betydelige utslipp globalt. Å utvikle og ta i bruk utslippsfrie fremdriftssystemer og drivstoff
er nødvendig i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med den ledende posisjonen som norske rederi og norsk
Legger til grunn framstilling av hydrogen gjennom elektrolyse. Hydrogen fra naturgass vil kreve mindre kraft enn elektrolyse, men er likevel ikke
like effektivt som direkte bruk av elektrisitet. I tillegg kommer utfordringen knyttet til håndtering av klimagassutslipp.

1
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verfts- og leverandørindustri har innen maritim sektor, er dette et område hvor Norge har et betydelig potensial for
å kunne bidra til utvikling av ny teknologi og nye løsninger. I tillegg til å bidra til reduserte utslipp av klimagasser
nasjonalt og globalt, kan dette gi betydelig økt verdiskaping.
Selv om Norge i mindre grad er representert i hele verdikjeden for de andre transportsegmentene, er det likevel et
spekter med bedrifter som leverer komponenter inn til blant annet bilindustrien. Enova ønsker å stimulere til flere
prosjekter fra disse miljøene.
En utslippsfri transportsektor krever elektrifisering. Det gjelder både for vei, bane og sjø. Energibehovet som dette
utløser, er ikke en utfordring for energisystemet totalt sett, men elektrifiseringen kan utløse et betydelig lokalt
effektbehov. Når Enova legger til rette for elektrifisering i transportsektoren, vil vi prioritere utvikling og
markedsintroduksjon av løsninger som også tar hensyn til forsyningssikkerheten.
Utbygging av infrastruktur er en forutsetning for at omstillingen til en utslippsfri transportsektor skal lykkes. Enova
har en tydelig rolle i denne markedsutviklingen. Samtidig er det en premiss for Enova at markedet etter en
introduksjonsfase tar utviklingen videre på kommersielle vilkår.
Transportbehovet øker stadig. Selv om en lykkes med å gjøre hver enkelt transportform mer klimaeffektiv, er de
økte trafikkmengdene i seg selv en utfordring for lavutslippssamfunnet. Enova vil vurdere muligheten for hvordan
vi kan påvirke det totale transportomfanget og bidra til at energieffektive transportmidler blir tatt i bruk i størst
mulig grad.

Verdiskaping m ot lavutslippssam funnet:
•

Effektive transporttjenester er en forutsetning for verdiskaping i andre sektorer

•

Stort potensial for økt verdiskaping i maritim sektor, både innen teknologi og
transporttjenester

Transport er en av bærebjelkene i samfunnet og effektiv transport er en forutsetning for verdiskaping i andre
sektorer.
Innen maritim transport har Norge betydelig verdiskaping i hele verdikjeden, her er det et stort potensial for både
å bidra til globale klimagassreduksjoner og ny verdiskaping.

Sam spill:
•

Stor virkemiddelbruk fra andre offentlige aktører rettet mot markedsutvikling. Enova skal
utfylle dem

•

God koordinering og samspill mellom de mange offentlige beslutningsaktørene innen
sektoren er nødvendig for å få til en effektiv virkemiddelbruk

Skatte- og avgiftspolitikken er den viktigste driveren for overgangen til utslippsfrie kjøretøy. Enovas spissede
virkemidler inn mot teknologiutvikling, nye løsninger og markedsintroduksjon skal være et supplement.
Likedan er det for den store infrastrukturen som vei, bane og havner. Utviklingen av disse, og i hvilken grad de
legger til rette for en utslippsfri transportsektor, bestemmes blant annet gjennom Nasjonal transportplan,
samferdselsbevilgningene i Stortinget og tilsvarende på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Også her blir Enovas
virkemidler et supplement.

16

4.4

Bygg og eiendom

Langsiktig målsetting

Energieffektive bygninger i sam spill m ed energisystem et
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De direkte klimagassutslippene fra tjenesteytende sektor (offentlig og privat 2) er små og i all vesentlighet knyttet
til bygninger, først og fremst gjennom bruk av fyringsolje til oppvarming. Til forskjell fra andre sektorer, er derfor
klimafotavtrykket i stor grad knyttet til materialbruk og selve byggeprosessen.
Påvirkningen på energisystemene er imidlertid stor. Sektoren står sammen med husholdningene for en stor del av
effektuttaket på de kaldeste dagene i året. Å redusere effektbruken i sektoren kan frigjøre mye kapasitet i
energisystemet, og gir et mer kostnadseffektivt kraftsystem.
Energibruken i sektoren var rundt 37 TWh i 2015. Med en forventet fortsatt vekst i offentlig og privat tjenesteyting,
vil også energibruken i sektoren øke betydelig. Økningen kan motvirkes av å bygge energieffektivt.

Sektoren m å:
•

Øke tempoet og kvaliteten i implementeringen av framtidsrettede løsninger

•

Utvikle nye tjenester og forretningsmodeller som utnytter potensialet i ny teknologi

•

Velge gode energi- og klimaeffektive områdeløsninger

De teknologiske løsningene som trengs for å ta denne sektoren inn i lavutslippssamfunnet er i stor grad kjent.
Utfordringen er å få tatt dem i bruk i stor skala.
Økt digitalisering av energisystemet gir et betydelig rom for mer effektiv energibruk og bedre effektstyring. For å
utnytte dette potensialet, må det utvikles nye tjenester og forretningsmodeller.
Nye forretningsmodeller er også nødvendig for å hente ut gevinsten fra alle de små men gode prosjektene i
sektoren hvor transaksjonskostnadene for den enkelte aktør blir for høy, men hvor potensial og lønnsomhet kan
være betydelig når en aggregerer prosjektene.
Distribuert kraftproduksjon og lagring blir stadig vanligere, og energibruken til formål som for eksempel transport,
oppvarming og kjøling blir tettere integrert. Dette øker behovet for å se på grupper av bygninger og områder
under ett for å finne fram til de gode helhetlige løsningene.

Enova vil:
•

Prioritere markedsutvikling og tjenesteutvikling innen eksisterende bygg og eiendom

•

Prioritere innovative prosjekt for helhetlige områdeløsninger som gir et godt samspill med
energisystemet og legger til rette for fremtidsrettede transportløsninger

•

Prioritere innovative nybyggprosjekt, også prosjekt som tar hensyn til energibruk og
klimagassutslipp i framstilling av materialer og byggeprosessen

Energibruk og klimagassutslipp fra tjenesteytende sektor i stor grad er knyttet til bygningen og de beslutningene
som påvirker energibruk og klimagassutslipp i stor grad tas i markedsaktørene innen utbygging og drift av
eiendom. Enova fokuserer derfor på bygg og eiendomssektoren for å komme i inngrep med energi og
klimagassutslipp i de tjenesteytende sektorene.
Bygg og eiendomssektoren er stor og preget av mange beslutningstakere både på tilbuds- og etterspørselssiden.
Det er krevende for Enova å utvikle hele verdikjeden, men Enova kan utgjøre en forskjell gjennom å hjelpe
innovatørene og trendsetterne i markedet.
Det er et stort potensial i sektoren for mer effektiv energibruk og redusert effektuttak. Mye av dette potensialet
kan utløses gjennom å ta i bruk kjente løsninger og utnytte de mulighetene som ligger i økt diversifisering og

2

Vi har i denne sammenhengen også inkludert varehandel i denne kategorien.

18

digitalisering av energisystemet. For Enova vil innsatsen overfor sektoren derfor hovedsakelig være rettet mot
markedsintroduksjon av nye løsninger som bidrar til redusert energi- og effektbehov.
Mulighetene for å påvirke markedsstandarden og energi- og klimafotavtrykk er størst innen nybygging og
områdeutbygging. Energibruken til oppvarming, kjøling, transport og elspesifikt utstyr vil bli tettere integrert
framover, og da er det lite trolig at de samfunnsmessig beste løsningene finnes innenfor rammene til den enkelte
bygningen. Enova vil derfor bidra til å få fram gode energi- og klimaløsninger på områdenivå.
På kort og mellomlang sikt utfordres kraftsystemet i større grad av effektbehovet enn energibehovet. Enova vil
prioritere prosjekter som bidrar til å redusere maksimalt effektuttak, gjennom tiltak som enten reduserer eller
utjevner effektbruken. Forbrukerfleksibilitet både inne nye og eksisterende bygg kan være en nyttig ressurs for
energisystemet.
For eksisterende bygg og eiendom vil vi legge vekt på energi- og klimaeffektiv drift og oppgradering gjennom
markedsutvikling og tjenesteutvikling. Her kan vi potensielt nå mange og utløse betydelige energi- og
effektbesparelser, spesielt dersom en effektivt klarer å redusere transaksjonskostnadene knyttet til
enkeltprosjekter.
Sektorens største utfordringer er å få tatt i bruk gode løsninger som allerede eksisterer, men det er samtidig
fortsatt rom for teknologisk nyvinning i materialbruk og selve byggeprosessen. Ny teknologi og bedre prosesser
kan bidra til valg av materialer og byggeprosesser med lave klimagassutslipp i tillegg til gode energi- og
klimaløsninger for driftsfasen. Enova vil prioritere denne typen innovative prosjekter som også ser på
klimagassutslipp og energibruk i materialer og byggefasen. Ny teknologi og digitalisering kan også bidra til økt
fleksibilitet i energibruk og effektuttak.

Verdiskaping m ot lavutslippssam funnet:
•

Effektiv ressursbruk (av både energi og effekt) frigjør ressurser til verdiskaping i andre
sektorer

•

Nye løsninger kan legge til rette for utvikling av nye tjenester

•

Teknologi og konsepter kan eksporteres

Byggsektoren har høy betalingsevne for energi og effekt sammenlignet med blant andre industrien. For å berede
grunnen for framtidig verdiskaping, er det viktig at også denne sektoren legger vekt på effektiv ressursbruk.
Som tidligere nevnt, digitaliseres energisystemet og sluttbrukere tar en stadig mer aktiv rolle blant annet gjennom
distribuert produksjon og lagring. Dette gir muligheter for å skape nye verdier basert på energitjenester, f.eks.
«aggregatorer» som nevnt over, eller energitjenesteselskaper (ESCOs) som leverer komfort og funksjonalitet
framfor elektrisitet, varme osv.
Byggmarkedene er i stor grad nasjonale. Likevel er det et potensial for å øke eksporten både av framtidsrettede
enkeltkomponenter og helhetlige konsepter.

Sam spill:
•

Enova skal gjennom løsningsutvikling og markedsintroduksjon berede grunnen for
framtidige reguleringer

•

Merkeordninger kan skape interesse i markedet for gå foran

For nybygg er det et bredt spekter med offentlige virkemidler som påvirker hvilke løsninger som blir valgt.
Reguleringer gjennom teknisk forskrift og minstestandarder for enkeltkomponenter er viktige for å heve grunnivået
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for energi- og klimaytelser. Enovas spissede økonomiske virkemidler bidrar til teknologiutvikling og
markedsintroduksjon, og bereder dermed grunnen for mer ambisiøse minstekrav.
Normative virkemidler som merkeordninger er også viktige, både det offentlige energimerket for bygninger som
Enova forvalter og de frivillige merke- og sertifiseringsordningene som LEED og BREEAM-NOR. Ordningene har
skapt interesse for innovative og framtidsrettede løsninger, og har vært med på å gi det å gå foran en merverdi.
Når Enova skal drive markedet videre framover, er det viktig at det gjøres i et godt samspill med disse ordningene.
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4.5

Bolig og forbruker

Langsiktig målsetting
Privatpersoner bor og transporterer seg k lim anøytralt og m ed
m inim al belastning på kraftsystem et.
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Husholdningene står for om lag en tredel av elforbruket og en betydelig del av effektbehovet. Hoveddelen av den
stasjonære energibruken er knyttet til oppvarming av boliger, og det er også oppvarmingsbehovet som bidrar til
stort effektbehov når det er kaldt.
De direkte klimagassutslippene fra husholdningene er i hovedsak knyttet til bruk av egen bil og litt bruk av
fyringsolje eller parafin til oppvarming. Indirekte bidrar husholdningene til betydelige utslipp knyttet til transport av
forbruksvarer, og kollektivtransport som buss og fly.

Sektoren m å:
•

Velge en boligstruktur som legger til rette for klimavennlige energi- og transportløsninger

•

Utnytte nye løsninger for distribuert kraftproduksjon, lagring og energifleksibilitet i samspill
med det eksisterende energisystemet

•

Ta i bruk klima- og energieffektive produkter og tjenester

Løsningene som velges for den enkelte bolig og ved utbygging av større områder legger premissene for
transportbehov, transportløsninger og energi- og klimaløsninger for mange tiår framover. Det betyr at valgene som
gjøres i dag også vil prege lavutslippssamfunnet. Dette understreker hvor viktig det er at det allerede i dag blir lagt
vekt på helhetlige løsninger som legger til rette for lavt energi- og effektbehov og klimavennlig transport.
For energiløsninger er det i første rekke behov for markedsutvikling og tjenesteinnovasjon. De teknologiske
løsningene er i stor grad utviklet. Utfordringen ligger i å få tatt i bruk løsningene i et stort nok omfang.
Husholdningene driver både energibruk og klimagassutslipp i de fleste andre sektorer. Økt bevissthet om hvordan
forbrukere kan påvirke energibruk og klimagassutslipp både direkte og indirekte er nødvendig for at forbrukere skal
ta en aktiv rolle i overgangen mot lavutslippssamfunnet.

Enova vil:
•

Prioritere markedsutvikling og tjenesteutvikling

•

Prioritere innovative prosjekt for helhetlige områdeløsninger som gir et godt samspill med

•

Prioritere løsninger som reduserer eller utjevner effektbruken og løsninger som øker

energisystemet og legger til rette for fremtidsrettede transportløsninger
fleksibiliteten for forbrukeren
Gjennom økte muligheter for lokal produksjon og lagring av elektrisitet og varme, vil husholdningene ta en stadig
mer aktiv del i energisystemet – ikke bare som forbrukere, men som produsenter. Kombinert med økt digitalisering
av energisystemet gir dette rom for å utvikle nye tjenester som kan bidra til mer effektiv ressursbruk. Enova vil
prioritere å legge til rette for en slik utvikling.
På kort og mellomlang sikt utfordres kraftsystemet i større grad av effektbehovet enn energibehovet. Enova vil
derfor prioritere prosjekter som bidrar til å redusere maksimalt effektuttak, gjennom tiltak som enten reduserer
eller utjevner effektbruken og som bidrar til forbrukerfleksibilitet.
For husholdningene er det mange faktorer som komfort, beliggenhet, status etc. i tillegg til økonomi som påvirker
de valgene som gjøres. Å påvirke disse preferansene er utfordrende. Enovas virkemidler er kanskje mer egnet å
påvirke hvilke alternativer husholdningene kan velge mellom, enn å påvirke preferansene som styrer valget. Vi vil
derfor stimulere til at de «gode» løsningene tilbys.
Når preferansene først snur i forbrukermarkedet, kan den videre markedsutviklingen gå raskt og uten behov for
ytterligere stimulering. Enova vil derfor prioritere de markedene der vi kan utløse konkrete markedsendringer.
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Verdiskaping m ot lavutslippssam funnet:
•

Effektiv ressursbruk (av både energi og effekt) frigjør ressurser til verdiskaping i andre
sektorer

•

Økt integrering av sluttbrukerne i energisystemet gir rom for utvikling av nye løsninger og
tjenester

•

Ny teknologi legger til rette for utvikling av nye tjenester

Sam spill:
•

Privatmarkedet er sterkt knyttet til en rekke sektorer, spesielt transportsektoren og
energisystemet

•

Mye av aktiviteten i sektoren er regulert gjennom reguleringer som byggteknisk forskrift,
med krav som påvirker energibruken i byggene

Kommunene legger mye av premissene for framtidens bolig- og transportløsninger, blant annet gjennom
oppfølging av Plan- og bygningsloven og arealplanlegging. Samtidig er de kommersielle utbyggerne ofte
drivkraften for utbygging og fortetting. Enova må ha et godt samarbeid med begge parter for å få fram de gode
løsningene.
For nybygg er det et bredt spekter med offentlige virkemidler som påvirker hvilke løsninger som blir valgt.
Reguleringer gjennom teknisk forskrift og minstestandarder for enkeltkomponenter er viktige for å heve grunnivået
for energi- og klimaytelser. Spissede økonomiske virkemidler bidrar til teknologiutvikling og markedsintroduksjon,
og bereder dermed grunnen for mer ambisiøse minstekrav.
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5

Enova SF må utvikle seg videre

Enova har fra oppstarten i 2002 og fram til utgangen av 2016 hatt en sterk
utvikling. Ambisjonsnivået og aktiviteten har økt gjennom hele perioden, noe som
blant annet reflekteres i en vekst i disponible midler fra om lag 400 millioner
kroner i 2002 til nesten 4 milliarder kroner i 2016. Selv om aktiviteten og
ansvarsområdet har økt kraftig fra 2002 til 2016, har fundamentet i virksomheten

Enovas
vedtekter

vært nesten uendret.

Enova SFs formål er å bidra

Formålet til virksomheten (Enova SF) har hele tiden vært likelydende med

klimagassutslipp og styrket

samfunnsoppdragets (avtalens) formål. I tillegg stilles det også krav til hvordan
Enova som selskap forvalter samfunnsoppdraget, blant annet i Enovas vedtekter,

til reduserte
forsyningssikkerhet for
energi, samt

gjennom avtalen med OED, og i det årlige oppdragsbrevet.

teknologiutvikling som på

Et av kravene i vedtektene er at Enova i sitt operative arbeid skal fremme

reduserte klimagassutslipp.

konkurranse og benytte eksterne aktører der det er hensiktsmessig. Andre krav
følger blant annet av oppdragsbrevet. Her pekes det på rollen som en rådgiver for
OED og føringen om at Enova skal være en liten og fleksibel organisasjon som kan

lengre sikt også bidrar til

Enova SF skal forvalte
midlene fra Energifondet i

tilpasse seg mulige endringer i forvaltningsoppdraget.

henhold til vedtekter for

Denne delen av virksomhetsstrategien handler om hvilke strategiske grep Enova

og avtale med Olje- og

som organisasjon må ta for å levere på rollen som forvalter, og hvilke grep Enova
må ta for å være best mulig skikket til å møte framtiden.

Energifondet, oppdragsbrev
energidepartementet.
Enova SF skal påse at

Visjon og verdier som forplikter

Energifondet tilføres de

Enova har tatt noen strategiske valg for organisasjonen som i utgangspunktet er

forskrift til energiloven.

uavhengig både av hva samfunnsoppdraget og forvalterrollen er. Disse valgene

inntekter som følger av

utformer måten vi leder, utvikler og driver organisasjonen på.

Enova SF skal i sitt operative

Enova har valgt å være en verdibasert organisasjon. Det betyr at vi søker å

og benytte eksterne aktører

arbeide fremme konkurranse

integrere vår visjon og våre verdier i alle deler av arbeidshverdagen.

der det er hensiktsmessig.

Gjennom valget av visjon – Livskraftig forandring, og verdiene – Modig,
Markedsnær, Lærende og Grundig, har Enova gitt et tydelig signal internt og

Enova SF har ikke erverv til
formål.

eksternt om en proaktiv tilnærming både til utvikling av handlingsrom og
gjennomføring.
Verdien Markedsnær har for eksempel ikke bare betydning for det tilbudet vi har til
markedet, men også hvordan vi møter forventningene våre omgivelser har til en
moderne offentlig aktør, for eksempel ved å unytte mulighetene som ligger i
digitalisering.
En god forståelse for visjon og verdier i hele organisasjonen er en forutsetning for
at Enova skal gjøre riktige, langsiktige valg, og i det daglige kunne prioritere
mellom ulike innsatsområder og prosjekter.
Den verdibaserte organisasjonen, tilslutning til visjon og verdier, styrkebasert
ledelse, og målrettet lagorganisering danner grunnlaget for Enovas kultur. Samspill
på tvers av fagmiljø er en forutsetning for å lykkes. Økt kompleksitet og større
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behov for innovasjon gjør at kontinuerlig utvikling i form av systematisk trening blir enda viktigere. Endring, og
evne til endring og utvikling, blir sentralt både for individet og organisasjonen.
Fundamentet for denne tilnærmingen er styrkebasert ledelse. Den ligger til grunn for utviklingen av Enova som
helhet, utviklingen av enheter, og utviklingen av den enkelte medarbeider. Disse overordnede strategiske valgene
utgjør sammen med samfunnsoppdraget premisser for de strategiske prioriteringene for Enova.
Oppdrag og organisasjon i sam spill

Enovas virksomhet skal være innrettet for å levere best mulig på oppdraget Enova til enhver tid har på vegne av
samfunnet. Dette oppdraget skal vi utføre på en måte som er tråd med organisasjonens visjon, verdier og de
føringene som gjelder for Enova.

Operasjon

5.1

Langsiktig målsetting
En innovativ og profesjonell forretningspartner

Enova forvalter betydelige beløp på vegne av samfunnet – det forplikter. Enova skal være ryddig og transparent i
sin forvaltning av midlene, og Enova skal forvalte midlene effektivt. Dette har ligget til grunn fra oppstarten av
organisasjonen i 2002 og vil fortsatt ligge til grunn for virksomheten framover. Enovas nye rolle, som et sentralt
virkemiddel i utviklingen av framtidens energisystem og lavutslippssamfunnet, gir oss noen nye utfordringer.
Et bredere mandat som dekker klima, forsyningssikkerhet og teknologiutvikling innebærer større mangfold, både i
vårt tilbud til markedet og i de prosjektene Enova skal involvere seg i. Det utfordrer oss som organisasjon i møtet
med markedet, i vår saksbehandling av prosjekter, og i utvikling av våre systemer.
Digitalisering av stadig flere samfunnsområder skaper nye muligheter og nye forventninger. Gjennom samhandling
mellom for eksempel ulike offentlige systemer åpnes det for stadig større grad av automatisering og
brukertilpasning. Forventningene til tilrettelegging og brukervennlighet øker. Innovasjon og digitalisering skal være
en integrert del av Enovas virksomhet.
Økt vektlegging på teknologiutvikling innebærer at Enova vil være involvert i stadig flere prosjekter som ikke bare
kan ha betydelige energi og klimaeffekter, men som også kan være forretningskritisk for prosjekteier. Kravet til en
ryddig og forsvarlig håndtering av konfidensiell prosjektinformasjon vil øke.
Enova prioriterer
•
•

Profesjonell håndtering av komplekse prosjekter
Å utnytte potensialet for automatisering og digitalisering

Med økt fokus på innovasjon, og teknologiutvikling spesielt, vil en stadig større del av virksomheten være involvert
i nyskapende, men også komplekse prosjekter. Dette er viktige prosjekter dersom Enova skal lykkes med sitt nye
mandat, men det er også prosjekter som krever mye av Enova.
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For markedet innebærer disse prosjektene framtidige inntekter, og bedriftene vil i mange tilfeller ha et sterkt
behov for konfidensialitet på områder som teknologi og forretningsmodeller. Markedet må ha absolutt trygghet for
at forretningskritisk informasjon håndteres forsvarlig. Enova har håndtert dette godt så langt, men med ambisjoner
om økt omfang av denne type prosjekter må dette profesjonaliseres ytterligere for å opprettholde nødvendig tillit i
markedet.
Et annet aspekt ved innovative prosjekter er at det er krevende å vurdere hva som skal til for at de lar seg
realisere, og krevende å vite hvor stort er potensialet er om de lykkes. Det innebærer at Enova vil ha langvarige og
forretningsmessige relasjoner med markedet, og det krever høy grad av profesjonalitet.
En økt satsing på teknologiprosjekter og mer avanserte virkemidler som lån vil gi flere komplekse prosjekter, og
det krever en grundig saksbehandling. Individuell saksbehandling legger beslag på betydelige ressurser internt i
Enova, og enda viktigere, medfører «ventetid» for prosjektene. Skal Enova være effektiv og ha mulighet til å sette
av tilstrekkelige ressurser til prosjekter som krever individuell vurdering, må vi utnytte potensialet for
automatisering mest mulig i den øvrige virksomheten.
Enova mottar hvert år om lag 1 500 prosjektsøknader, i tillegg til de tusenvis av tiltakene som støttes gjennom
Enovatilskuddet, samt rundt 50 000 henvendelser til Enovas Svartjeneste. Her ligger det et betydelig potensial for
å frigjøre ressurser gjennom digitalisering av saksbehandlingsprosesser.
En forutsetning for å få til en effektiv saksbehandling basert på automatisering og digitalisering er at Enova har et
bevisst forhold til risiko for feil i saksbehandlingen. Områder hvor sannsynligheten og konsekvensene av «feil» er
små for Enova, og ikke minst små for markedet, egner seg godt for automatisering, men det innebærer at Enova
også må akseptere at det vil kunne forekomme «feil».
Et annet aspekt av økt digitalisering er at det gir mulighet for enklere og mer intuitive grensesnitt mot markedet.
Med større dynamikk i programporteføljen er vi avhengig av å få rask respons fra markedet. For å lykkes, er det
sentralt at vi har et så enkelt og brukervennlig grensesnitt mot markedet som mulig, spesielt i volummarkeder.
5.2

Organisasjon

Langsiktig målsetting
K om petanse til å flytte sam funnet

For å kunne bidra til utviklingen av framtidens energisystem og omstillingen til lavutslippssamfunnet har Enova fått
betydelige midler til disposisjon fra samfunnet. For å lykkes med oppdraget må vi disponere midlene slik at de gir
mest mulig effekt – leverer på markedsendring.
Gjennom 15 år har Enova bygd kompetanse for å levere på et stadig større mandat. Denne kompetansen, sammen
med gode resultater, har vært forutsetningen for at Enova stadig har fått tildelt nye og utvidede oppdrag. Fra 2017
har Enova fått en tydeligere rolle inn mot reduserte klimagassutslipp og utvikling av ny energi- og klimateknologi.
Disse områdene vil utgjøre en vesentlig del av virksomheten framover.
Enova har et bredt mandat som setter høye krav til hvordan organisasjonen utnytter tilgjengelig kompetanse.
Mandatet dekker alle sektorer, det dekker store deler av verdikjeden fra pilotering til markedet, og det dekker ulike
felt som «klima» og «forsyningssikkerhet».
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Helt fra etableringen har det vært et premiss at Enova skal være en liten og effektiv organisasjon. Det ligger
fortsatt som et premiss, selv om både mandatet er utvidet og organisasjonen har vokst mye siden 2002. Formålet
med premisset kommer tydelig fram i oppdragsbrevet – Enova må kunne tilpasse seg endringer i
forvaltningsoppdraget.
Enova prioriterer
-

Å spisse Enovas kjernekompetanse
Fleksibilitet i organisasjonen

Den tilliten som er vist Enova gjennom et stadig større mandat er ikke en funksjon av at Enova har
ekspertkompetanse på alle områder av eksisterende og nye mandat, men fordi Enova har en kjernekompetanse
som kan overføres/tilpasses til nye områder – potensielt også ut over energi- og klimafeltet
Det som gjør Enova unik som virkemiddelaktør er ikke dybdekunnskap om enkeltteknologier og markeder, men
hvordan vi kombinerer kompetanse om marked, virkemidler og politikk for å utløse markedsendring,
teknologiutvikling, og omstilling mot lavutslippssamfunnet.
Selv om vår kjernekompetanse er hvordan vi skaper innovasjon og markedsendring er vi avhengig av å supplere
dette med ekspertkompetanse. Både i det strategiske arbeidet, i utformingen av våre tilbud til markedet, og i
vurderingen av prosjekter. For å lykkes med oppdraget er Enova avhengig av et godt samspill mellom den
kompetansen vi skal ha internt, den kompetansen vi kan kjøpe, og samspillet med andre offentlige aktører.
Det innebærer å være bevisst hvilken kompetanse som er Enovas kjernekompetanse – der hvor vi skal være best,
og kompetanseområder der det finnes mange som kan tilby sin ekspertise, eller hvor vi kan trekke på
kompetansen til andre offentlige aktører som for eksempel Miljødirektoratet eller NVE. Det er for eksempel
viktigere for Enova å ha kompetanse på hvordan en utløser investeringer i innovasjon i byggmarkedet enn å ha
kompetanse på isolasjonsløsninger.
En spissing inn mot kjernekompetansen er også en forutsetning for å ha tilstrekkelig fleksibilitet i organisasjonen.
Med markedsendring i fokus, vil hvilke tilbud Enova har til markedet være tilpasset hvordan de ulike markedene
utvikler seg. Det betyr at programsammensetning og ressursbehovet i de ulike markedene målt i kroner og
personer, vil kunne variere betydelig over tid. For å være best mulig rigget til å håndtere dette må Enovas
kompetanse være anvendbar på et bredest mulig sett av utfordringer.
En videre utvikling av kjernekompetansen i virksomheten, sammen med betydelig fleksibilitet, er ikke bare en
forutsetning for å kunne levere godt på det eksisterende mandatet, men setter også organisasjonen i stand til å
håndtere små og store endringer i forvaltningsoppdraget. Slik Enova håndterte utvidelsen mot transport i 2015,
tilskuddsordningen i 2009, og tilskudd til infrastruktur for naturgass.
5.3

Posisjon

Langsiktig målsetting
En drivkraft for om stilling

Den langsiktige ambisjonen for Enovas samfunnsoppdrag – omstillingen til lavutslippssamfunnet, er krevende for
alle. For å lykkes må alle deler av samfunnet gjøre sin del av jobben. Noen må gå foran, men alle må med for å
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komme i mål med omstillingen. En viktig forutsetning for å få dette til er en felles forståelse av hva utfordringen
innebærer og hvordan den kan løses.
Behovet for omstilling har blitt et stadig mer sentralt tema i den offentlige debatten, gjennom blant annet
regjeringens oppnevning av utvalget for grønn konkurransekraft. Omstillingen til lavutslippssamfunnet har også
vært et sentralt tema i Enovas kommunikasjon, der et eksempel på det er Enovakonferansen.
Enova blir vurdert ut fra sitt bidrag til utviklingen av framtidens energisystem og omstillingen til
lavutslippssamfunnet. For å kunne lykkes med oppdraget er Enova avhengig av å ha tilstrekkelig handlingsrom til å
gjøre de gode valgene, og tilstrekkelig gjennomslag i markedet til å utløse endring.
Det nye mandatet gir Enova en mye tydeligere rolle inn mot klima og transport. Dette er områder med ambisiøse
politiske mål og stor oppmerksomhet i samfunnet. Det er bra, men kan også innebære en utfordring hvis det
oppstår et gap mellom forventingene til hva Enova skal få til, og hva vårt mandat og våre rammer faktisk gir oss
anledning til å gjøre. Hvis et slikt gap oppstår og får vokse over tid, vil det kunne utfordre både handlingsrom og
gjennomslag i markedet.
Mens de tidligere avtalene har hatt fokus på de kortsiktige resultatene, fokuserer det nye mandatet på de
langsiktige effektene (framtidens energisystem og omstillingen til lavutslippssamfunnet). Dette er en riktig og
nødvendig dreining, men gir en større utfordring knyttet til løpende å synliggjøre effekten av Enovas aktiviteter.
Det å kunne vise til at det en gjør virker, er viktig for både framtidig handlingsrom og gjennomslaget i markedet.
Enova prioriterer
•
•

Å bruke vår unike posisjon til å inspirere til omstilling
Å foredle informasjon til innsikt

Enova har svært mange kontaktpunkt mot samfunnet. Når vi diskuterer nye prosjekter med markedet, våre
nettsider, når vi er på konferanser, og i dialog med interessenter. Alle møteplassene er en anledning til å øke vårt
handlingsrom og vår gjennomslagskraft. Det er i møte med våre omgivelser vi skal inspirere til å delta i
omstillingen til lavutslippssamfunnet, og det er der vi skal legge til rette for at omstillingen skjer.
Det er etterhvert etablert en bred enighet i samfunnet om behovet for omstilling til lavutslippssamfunnet, men
forslagene om hvordan en kan og bør komme dit varierer betydelig. For de fleste aktører vil ståstedet prege bildet
av hvordan omstillingen bør skje. Her kan Enova spille en unik rolle. Der andre samfunnsaktører ser på hvordan en
omstilling kan la seg gjøre fra sitt utgangspunktet, er vårt mandat er nettopp å bidra til omstillingen – omstillingen
er vårt utgangspunkt.
Med vår kjernekompetanse i spennet mellom politikk, marked og fag kan Enova både som rådgiver for våre eiere
og som forretningspartner for markedet peke på andre, nye og innovative løsninger som kan bringe oss gjennom
en livskraftig forandring mot lavutslippssamfunnet.
For å kunne kommunisere tydelig med markedet må historien om livskraftig forandring mot lavutslippssamfunnet
sitte i ryggmargen til hele organisasjonen og reflekteres i hele virksomheten. På samme måte som energi og kWh
var fellesnevneren i virksomheten fram til 2017, må omstilling og markedsendring mot framtidens energisystem og
lavutslippssamfunnet bli det framover.
Enova er godt trent på det som har vært kjernen i vårt mandat siden oppstarten for 15 år siden, og få har vært i
tvil om at Enova har «jaktet» på prosjekter som kunne levere flest mulig kWh per støttekrone. Det nye mandatet
innebærer at vi må trene på en ny historie.
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Mye av Enovas suksess så langt har bygd på et svært målbart mandat – kWh. Dette endrer seg også med det nye
mandatet. Akkurat som historien om hva vi skal oppnå blir mer kompleks, blir hvordan vi skal dokumentere at vi
lykkes mer komplisert. Det er ikke lengre mulig med å summere hvert enkelt prosjekt – det gir ikke hele bildet.
Samtidig som det blir mer komplisert å dokumentere at vi levere på mandatet, vil omverdenens interesse i om vi
leverer øke. For å møte dette på en god måte må vi utvikle hvordan vi rapporter på våre aktiviteter, men enda
viktigere, hvordan vi løpende kan vurdere og med jevne mellomrom evaluere om vi faktisk leverer på oppdraget.
Historiefortelling handler ikke bare om hva vi skal få til, men også om det vi har gjort.
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Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.
Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar
forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova
for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energiog klimateknologier.

Enova SF
Professor Brochs gate 2
N-7030 Trondheim

