Programkriterier for
Kartleggingsstøtte til eksisterende
bygg
Formål
Gjennom Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg, vil Enova gi byggeiere og leietakere bedre oversikt over mulige
energitiltak i egen bygningsmasse, samt lønnsomheten ved å investere i tiltakene. Rapportering av kartleggingen
kan i neste omgang brukes til å søke om støtte til investeringer i tiltakene gjennom støtteprogrammet Støtte til
eksisterende bygg.

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

Kartleggingsstøtte - gruppeunntakets artikkel 49 – Støtte til miljøstudier

Se beskrivelser av unntaksbestemmelsene på siden https://www.enova.no/esa
Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader.
For yrkesbygg blir støtten fastsatt på grunnlag av antall kvadratmeter oppvarmet bruksareal som skal kartlegges.
Den maksimale støtten beregnes som 1 krone per kvadratmeter oppvarmet bruksareal. Det maksimale
støttebeløpet for yrkesbygg er 500 000 kroner.
For borettslag og boligsameier er maksimal støtte gitt av følgende tabell:
Antall boenheter som skal kartlegges
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Støtte (kr)

• 10 – 49

50 000

• 50 – 99

100 000

• 100 – 149

150 000

• 150 – 199

200 000

• 200 –

250 000

Kvalifikasjonskriterier
Søkeren
1.

2.

er byggeier/leietaker i yrkesbygg med totalt areal på minst 50 000 kvadratmeter eller
borettslag/sameie/boligselskap med minimum 10 boligenheter.
skal være økonomisk ansvarlig for prosjektet, og dokumentere og rapportere resultatene. Rådgivere og
andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Prosjektet
1.

2.
3.
4.
5.

6.

gjelder kartlegging av energitiltak i bygninger som bidrar til redusert energibruk og omlegging til
fornybare oppvarmingsløsninger
er forankret i ledelsen hos søker
skal gjennomføres innen 6 måneder
skal gå lenger enn tiltakslisten utarbeidet i forbindelse med lovpålagt energimerking
kan ikke inkludere:
a. bygninger hvor det planlegges bruksendring eller som skal omreguleres fra en type bygning til en
annen, for eksempel fra næring til bolig
b. kommunale bygninger som har fått kartleggingsstøtte gjennom støtteprogrammet
Kartleggingsstøtte for kommuner
c. bygninger som har fått støtte gjennom støtteprogrammet Støtte til utredning av passivhus
må ha kartlagte energireduserende tiltak som utgjør en besparelse på minimum 10 % av normert
energibruk for bygningsmassen

Rangeringskriterier
Søknader prioriteres ut fra disse kriteriene:
Yrkesbygg:
•
•

Søknader med tidlig prosjektoppstartsdato
Søknader som søker om høyt samlet areal i prosjektet

Borettslag og boligsameier:
•
•

Søknader med tidlig prosjektoppstartsdato
Søknader med høyt samlet antall boenheter

Prosess og betingelser
Rapportering
En sluttrapport skal beskrive organiseringen av prosjektet, og hvem som har utført hovedaktivitetene i
kartleggingen. I tillegg skal resultatet fra kartleggingen presenteres i form av en rapport.
Tiltaksoversikten i Enovas rapporteringssenter skal fylles ut for alle bygninger som inngår i prosjektet.
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Andre betingelser
Godkjente kostnader er dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til kartleggingen,
samt dokumenterte egne timekostnader.
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