Enovas støtteordninger til bygg og
eiendom
Rådgiversamling bygg og eiendom v/Anders Solem og Guro Watten Furu
Oslo Kongressenter, 26.09.2019

Program
08.30-08.40: Velkommen v/Enova
08.40-10.20: Enova presenterer støtteprogram for bygg
og eiendom

• 08.40-08.50: Helhetlig kartlegging av bygg
• 08.55-09.10: Beste tilgjengelige teknologi for eksisterende
bygg
• 09.10-09.25: Konseptutredning for innovative energi- og
klimaløsninger
• 09.25-09.40: Introduksjon av ny teknologi i bygg og
områder
• 09.40-09.50: PAUSE
• 09.50-10.00: Kommersiell utprøving av innovativ
byggteknologi
• 10.00-10.15: Innovative løsninger i
energitjenestemarkedet
• 10.15-10.25: Enovatilskuddet og andre relevante
støtteordninger

10.25-10.30: Avslutning
10.30-15.00: Mulighet for booking av møter med Enovas
representanter

Energimeldingen– Meld. St. 25 - Kraft til endring
En bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for
den innenlandske energiforsyningen i Norge.
Regjeringen legger i stortingsmeldingen frem en helhetlig
energipolitikk, som samlet skal bidra til forsyningssikkerhet,
næringsutvikling og mer effektiv og klimavennlig energibruk.
«Hvordan kan det skapes en energiforsyning som er
bærekraftig i et langsiktig perspektiv?»
Stikkord:
•
•
•
•
•
•

Klimautfordringene
Elektrisitet tas i bruk på stadig nye områder
Mer uregulerbar fornybar energiproduksjon
Større kompleksitet og økte kostnader i driften av energisystemene.
Lokale energiproduksjon og batterier
Smarte styringssystemer og mer effektiv energibruk

Målene i energimeldingen
Regjeringen vil prioritere fire hovedområder for energipolitikken mot
2030:
• Styrket forsyningssikkerhet

• Kraftsystemet.
• Avanserte måle og styringssystemer – AMS
• Effektutjevningsløsninger

• Lønnsom utbygging av fornybar energi

• Størst mulig grad i et kraftmarked der kraftproduksjon bygges ut etter
samfunnsøkonomisk lønnsomhet
• Mest mulig verdier for samfunnet, til lavest mulig kostnad.

• Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi

• Enovas overordnede mål skal være reduserte klimagassutslipp og styrket
forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også
bidrar til reduserte klimagassutslipp.
• Energieffektivisering
• Fra støtte til kjente produksjonsteknologier, over mot innovasjon og utvikling av nye
energi- og klimaløsninger.
• Enovas virkemidler skal være utløsende for prosjekter, og de skal sikte mot varige
markedsendringer

• Næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av
lønnsomme fornybarressurser.
• Fornybarnæringen i Norge i seg selv utgjør en viktig næring.
• Regjeringens styrkede satsing på Enova utover klimaforliket bidrar til gode
betingelser for moderne kraftintensiv industri i Norge.

Er det mulig å oppnå målene i
energimeldingen ?
Norge har et godt utgangspunkt:
• Energiforsyning med lave klimautslipp - store fornybare energiressurser
• Effektiv energiforsyning.

• Felles nordisk kraftmarked - en viktig årsak til at landene i Norden det siste tiåret har
opplevd jevn økonomisk vekst utentilsvarende vekst i klimagassutslipp.

• Velutbygd overføringsnett som dekker hele landet.
• Tidlig ute i å ta i bruk nye løsninger

Rammebetingelser og virkemiddel:
• Regulatoriske virkemiddel (forbud mot oljefyring, TEK m.m.)
• Avgiftspolitikk
• Støtteordninger (Enova, IN, Forskningsrådet, Gassnova, Miljødirektoratet)

Livskraftig forandring
Enova er eid av Klima- og miljødepartementet og arbeider for
Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.
Vi skal fremme:
• Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle
Norges klimaforpliktelse for 2030
• Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv
effekt- og energibruk
• Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset
omstillingen til lavutslippssamfunnet
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Missions:
1. Markedet velger nullutslipp kjøretøy
2. Markedet velger nullutslipp fartøy
3. Markedet velger nullutslipp industri
4. Markedet velger å bruke energi og
ressurser effektivt
5. Markedet velger å utnytte fleksibiliteten i
energisystemet
6. Markedet velger å utnytte fornybare
ressurser

Enovas støtteordninger til bygg og
eiendom

Kriterier og støttenivå:
• Minimum 10 boenheter eller 15 000 m2
• To ulike støttenivåer:
a) Implementering av forenklet energiledelse (NS-EN ISO 50001:2011) og
energioppfølgingssystem (EOS) – 2 kr/m2
b) Samme som i a), men i tillegg tegne en energitjenestekontrakt med
leverandør/entreprenør for tiltak innen energi, effekt og/eller klima – 4 kr/m2
o Oppad begrenset til 500 000 NOK og 50 % av godkjente kostnader
o For borettslag er det egne satser, oppad begrenset til 250 000 NOK og 50 % av
godkjente kostnader

• Må ferdigstilles innen 9 måneder fra dato for utsendelse av
tilskuddsbrevet
Godkjente kostnader:
• Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til
gjennomføring av kartleggingen/analysen/detaljkartlegging i alle faser.
Innleie av kvalifisert rådgiver/fasilitator for å forberede og bistå ved
innkjøp kan også inngå.
• Søkers egne utredningskostnader legges automatisk til med inntil 10% av
eksterne påløpte kostnader, begrenset oppad til 50 000 kr. Søkers egne
kostnader behøver ikke dokumenteres.
• Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente
kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.
• Støtten avkortes dersom det ikke etableres Energiledelse og
Energioppfølgingssystem (EOS) eller signeres forpliktene avtaler for
energitjenester.
Enkel søknadsprosess – løpende søknadsbehandling (ingen frist)

Kriterier og støttenivå:

• Investeringstiltak (predefinerte og egendefinerte) i beste tilgjengelige
teknologi (BAT) i eksisterende yrkesbygg eller større boligbygg som
oppfyller 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
• Støttenivå beregnes automatisk og er oppad begrenset til 30 % av
godkjente kostnader og tiltakenes lønnsomhet
• Skal ferdigstilles innen 15 måneder fra dato for utsendelse av
tilskuddsbrevet
• Forenklet energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS) skal være
etablert før sluttrapport godkjennes
• Kan ikke inkludere bygg som inngår i pågående prosjekt som er innvilget
tilskudd fra Enova
Rangering:
• Høyest godkjente energimål pr. støttekrone (kWh/kr)
Rapportering:
• Minimum 65 % av det kontraktfestede energimålet samlet for alle tiltak
må være oppnådd. Støtten bortfaller i sin helhet hvis 65% av
kontraktfestet energimål ikke nås
• Faktisk kostnad og merkostnad ved gjennomføring for hvert tiltak
Søknadsfrister: 1.februar, 1. april, 1. september, 1. november

Kriterier og støttenivå:
• Prosjektet må ha spredningseffekt, dvs kunne tas i bruk av andre
• Utredningen skal være planlagt brukt i et fysisk prosjekt med byggestart innen 3 år
• Inneholde teknologier/løsninger som er et vesentlig sprang i forhold til etablert
praksis eller standard
• Gjennomføres med aktører med relevant kompetanse og gjennomføringsevne
• Effektiv ressursbruk og budsjett
• Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, oppad
begrenset til 1 million kroner
• Skal ferdigstilles innen 18 måneder fra dato for utsendelse av tilskuddsbrevet
Rangering:
• Prosjektets nytteverdi for bransjen, og dets samsvar med Enovas mål og prioriterte
satsningsområder (vektlagt 50 %)
• Spredning/kompetanseformidling og kunnskapsgenerering (vektlagt 30 %). Kriteriet
vektlegger i hvilken grad kunnskap fra prosjektet skal formidles til andre aktører
• Effektiv ressursbruk (vektlagt 20 %). Her vil effektiv ressursbruk hos søker, samt
totale kostnader, vurderes
Sluttrapporten:
• skal inneholde en sammenlikning mellom standardløsning og foreslått løsning
• Skal være offentlig tilgjengelig og dokumentere det gjennomførte
utredningsprosjektet med tilhørende konklusjoner ift. teknologi, innovasjon,
kostnadsestimater, kompetanseutvikling og potensial for energi-, effekt- og
klimaresultat

Søknadsfrister med prioritert tema: 1.februar, 1. april, 1. september,
1. november

Landbrukskvartalet

Foto: Baumschlager Eberle

Prosjektideer og prioritert tema 1. november for konseptutredning
Vi ønsker prosjekter som har høy innovasjonsgrad og
som har spredningseffekt innen følgende kategorier:

Runde 4 (1.november):

• Løsninger mellom bygg: Områdeperspektiv/energisystem

• Helhetlige knutepunktløsninger hvor nullutslipp
transport/mobilitet og industri samspiller med bygg som bruker
energi og ressurser effektivt og fleksibelt.
o Mulighetene for å benytte digitalisering ut ifra et lavutslipps- og
livsløpsperspektiv
o Utnyttelse av fleksibilitet hvor nye innovative teknologier for
lagring, kapasitet/peak-shaving/laststyring og forretningsmodeller
er samfunnsøkonomisk lønnsomt i et framtidig perspektiv
o Utnyttelse av energi og ressurser som eksempelvis spillvarme,
lokale fornybare ressurser m.fl.»

• Lokal energiproduksjon, varme- og kjøleløsninger, spillvarme,
frikjøling
• Lagrings- og effektutjevningsløsninger
• Løsninger utenpå bygget: Arkitektur og fasadeløsninger som
isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
• Løsninger inne i bygget: Tekniske systemer, klimatisering,
ventilasjon, lys
• Måling og styring
• Bygg med forenklede systemløsninger
• Transportløsninger
• Materialbruk - ombruk/gjenbruk

• Ombruk/gjenbruk av materialer, gjerne knyttet til nye
forretningsmodeller

Kriterier og støttenivå:
• Søker: aktør som ønsker å investere i innovative løsninger eller
teknologileverandør som ønsker å demonstrere nye løsninger i et konkret
prosjekt
• Omhandle innovative energi-, effekt- og/eller klimaløsninger som er ny i Norge
eller brukt på andre måter og i andre sammenhenger
• Medføre forbedret energi-, effekt- og/eller klimaytelse sammenliknet med
kommersielt tilgjengelig teknologi for minst to av tre resultater (kWh, kW og/eller
CO2-ekvivalenter)
• Teknologiene/løsningene må ha et spredningspotensial både nasjonalt og
internasjonalt og prosjektet skal bidra til at flere tar i bruk teknologien gjennom
spredning av kunnskap om prosessen og resultatet
• Maksimal støttesats: 30-60 % av godkjente merkostnader, avhengig av bedriftens
størrelse og prosjektets innovasjonsgrad
• Skal brukes i et konkret prosjekt med byggestart innen 2 år og kunne
sluttrapporteres innen 5 år
Rangering:
• Innovasjonsgrad (vektlagt 20 %)
• Prosjektets nytteverdi og potensial for anvendelse i Norge (vektlagt 30 %)
• Spredning av kunnskap og kompetanse (vektlagt 20 %)
• Støttebehov/kostnadseffektivitet (vektlagt 30 %)
Rapportering:

• Det skal etableres et system for innhenting av data som dokumenteter
effekten av prosjektet
• Sluttrapporten skal dokumentere det gjennomførte prosjektet
• Sammendrag av sluttrapporten skal offentliggjøres
Søknadsfrister: 1.februar, 1. april, 1. september, 1. november

Sola Airport Arena

Foto: Sola Airport Arena

Trender - Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Smart styring og kunstig intelligens for optimalisering av drift og energiforsyning.
Løsninger for lagring av fornybar energi.
Flere prosjekter støtter bruk av varmepumper, ofte med CO2 som arbeidsmedium.
Samspill mellom energisystemer, likestrømsnett, ofte i kombinasjon med ladestasjoner for elbiler.

10 min pause

Kriterier og støttenivå:
• Søker: aktør som ønsker å investere i innovative energiløsninger i et konkret prosjekt
• En søker kan ikke motta støtte til samme teknologi flere ganger
• Prosjektet må omhandle innovativ/umoden energi-, effekt- og/eller klimateknologi eller
teknologi brukt på andre måter og i andre sammenhenger
• Teknologiene/løsningene må ha et spredningspotensial og skal brukes i et konkret prosjekt
med byggestart innen 2 år og kunne sluttrapporteres innen 5 år
• Må etablere energioppfølgingssystem som muliggjør dokumentasjon av oppnådde energi- og
effektresultater
• Den maksimale støttesatsen varierer fra 30 til 50 % av de godkjente merkostnadene for
prosjektet, avhengig av bedriftens størrelse. Støttenivået kan ikke overskride:

Rangering:
• Innovasjonsgrad (vektlagt 20 %)
• Prosjektets nytteverdi sett opp mot Enovas mål og potensial for anvendelse i Norge
(vektlagt 30 %)
• Kompetanseformidling og kunnskapsgenerering (vektlagt 20 %)
• Støttebehov/kostnadseffektivitet (vektlagt 30 %)
Rapportering:

• Sluttrapporten skal dokumentere det gjennomførte prosjektet
• Sammendrag av sluttrapporten skal offentliggjøres
Løpende søknadsbehandling (ingen frist)

Sommerrokvartalet

Foto: https://lpo.no/prosjekter/sommerrokvartalet

Trender - Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi

Varmepumpeteknologier, eller varmegjenvinning fra kjøleanlegg.

Ventilasjonssystem som en del av en helhetlig energiløsning for bygget, f.eks. 3kanalsystem for ventilasjon eller lavteknologi hybridventilasjon.

Smart styring for å optimalisere energiforbruk og effektbehov.

Optimalisering av energiforbruk basert på menneskelig adferd og behov ved hjelp av
smart styring.

Tiltak på bygningskropp for å gjøre byggene mer passive som del av helhetlig løsning.

Kriterier og støttenivå:
Formålet med programmet er å få utredet nye forretningsmodeller som skal
utløse energi-, effekt og/eller klimatiltak i bygg. Enova ønsker å bidra til at
det utvikles et lønnsomt tjenestemarked med flere aktører og nye
forretningsmodeller. Det er et krav at søker samarbeider med minst en
annen relevant aktør for å utvikle konseptet.
Forretningsidéen skal ønskes kommersialisert av søker. Utredningen kan
omfatte ulike konsepter, nye avtaleformater og samarbeidsformer på tvers
av aktører som bryter ned barrierer som er i dette markedet i dag.
Eksempelvis avtalekonsepter med hel- eller delvis overføring av risiko
mellom parter, garantier, samarbeidsformer på tvers av bransjer som en
del av konseptet (kraftsalg, fjernvarme, bank, forsikring, megler, forvalter,
leasing, entreprenør, energirådgiver, byggeier m.fl.) og andre løsninger.

Støttebeløp:
Inntil 50% av godkjente prosjektkostnader opp mot 1 MNOK.

Rangering:
- Markedspotensial og potensial for gjennomslag i markedet (vektlagt 40
%).
- Modeller som bidrar til tillit mellom aktørene og mot kunden/markedet
(vektlagt 20 %).
- Modeller som bidrar til attraktive finansieringsløsninger som bryter ned
barrierer for investeringer (vektlagt 20 %).
- Effektiv ressursbruk og støttebehov i forhold til prosjektets omfang og
kompleksitet (vektlagt 20 %).

Søknadsfrister:
• 1.mars
• 1.juni
• 1. oktober
• 1. desember

For deg som ønsker å installere varmesentral til
bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på
fornybare energikilder
Teknologier og støttenivå
Flis, briketter og pellets: 1700 kr/kW
Væske-vann varmepumpe: 1600 kr/kW
Solfangeranlegg: 201 kr/m2
• Oppad begrenset til 1 million kroner og 45% av totalkostnaden
• Enkel søknadsprosess
• Både for nybygg og eksisterende bygg, næringsbygg og borettslag
• Forutsetning: investeringsstøtten skal være utløsende for
prosjektet, Enova støtter altså ikke prosjekter som allerede er
startet opp eller som er besluttet igangsatt

Enovatilskuddet
Rettighetsbasert tilskudd til bolig- og fritidsboligeiere for 15
energitiltak

www.enova.no/privat/

Takk for oppmerksomheten!
Besøk enova.no for mer informasjon

Guro.Watten.Furu@enova.no

Anders.Solem@enova.no

Tlf. 479 07 953

Tlf. 479 01 109

