Støtte til energitiltak i kommunale
boliger
Formål
Regjeringen har gitt Enova et særlig oppdrag om å iverksette en ordning for energitiltak i kommunale boliger i
2022. Formålet er å motivere kommunene til å fremskynde investeringer i tiltak som medfører varige reduserte
energikostnader hos leietagerne. Ordningen skal bidra til at kommunene skal kunne energioppgradere sin
boligmasse uten at det medfører økte bokostnader for leietakerne.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddets størrelse blir automatisk beregnet når tiltakene det søkes støtte til legges inn i søknadsskjemaet i
søknads- og rapporteringssenteret. Tilskuddets størrelse baseres på forhåndsdefinerte støttesatser og omfanget av
tiltak som gjennomføres.
Tilskuddets størrelse er oppad begrenset til 5 000 000 kroner pr søknad.

Kvalifikasjonskriterier
Kvalifikasjonskriteriene skal sikre at prosjektet er i tråd med ordningens formål.

Søkeren
•
•

Er en norsk kommune eller et 100% kommunalt eid selskap.
Skal være økonomisk ansvarlig for prosjektet.

Prosjektet
•
•
•

Prosjektet og søknaden skal være forankret i kommunens ledelse.
Skal gjelde investeringer i energitiltak i kommunalt eide boliger til utleieformål.
Det kan søkes om støtte til følgende energitiltak:
o Etterisolering yttervegger
o Etterisolering yttertak/kaldt loft
o Utskifting til energieffektive vinduer
o Termisk isolering av rør og deler i varmesentral
o Varmepumpe væske - vann
o Varmepumpe luft – vann
o Solvarmekollektor
o Solceller
o Biokjel for fast brensel

•

Skal ferdigstilles senest 30.juni 2025.

Rangeringskriterier
Dersom det blir konkurranse om midlene, vil søknadene rangeres i forhold til støttebeløp pr energimål (kr/kWh).
Søknader med lavest støttebeløp pr energimål prioriteres.

Prosess og betingelser
•
•
•
•

Tilskuddet skal kun benyttes til gjennomføring av de tiltakene det er innvilget støtte til.
Tiltakene må minimum gjennomføres i henhold til tekniske minstekrav.
Kostnader og forpliktelser som er påløpt før søknadstidspunkt gir ikke grunnlag for støtte.
Tiltak som innvilges støtte kan ikke i tillegg motta støtte gjennom Husbankens tilskuddsordninger.

Søknadsfrister
Søknadsfrist offentliggjøres på www.enova.no.

Søknadsprosess
Søknad sendes inn elektronisk gjennom Enovas senter for søknad og rapportering.
•
•

Det kan søkes om støtte til ett eller flere tiltak i ett eller flere bygg i en søknad.
Støttebeløp og forventet energiresultat beregnes automatisk per tiltak basert på tiltakets omfang. Eksempel på
omfang: Antall kvadratmeter takareal som skal etterisoleres.

Søknader behandles helautomatisk. Kommunen må sørge for at all informasjon i søknaden er korrekt.

Svar på søknaden
Så snart Enova har behandlet alle innkomne søknader vil søkerne få svar på om søknaden er innvilget støtte eller
ikke. Forventet saksbehandlingstid er 3 uker fra søknadsfrist.
Dersom tilskudd innvilges, vil søker motta et tilskuddsbrev for signering.

Utbetaling av tilskudd
Støtte utbetales før tiltak gjennomføres, men først etter at:
1.
2.

Tilskuddsbrevet er signert og oversendt Enova
Kontonummer for overføring av støttebeløp er lagt inn i Enovas senter for søknad og rapportering.

Rapportering
Sluttrapportering av prosjektet til Enova skjer gjennom en egenerklæring der søker må bekrefte at:
•
•

Tilskuddet har gått til gjennomføring av de tiltak som er innvilget støtte.
Tilskuddet har ikke gått til å dekke kostnader og forpliktelser som var påløpt før søknadstidspunktet.

På forespørsel fra Enova må kommunen kunne dokumentere hvilke kostnader tilskuddet er blitt benyttet til å dekke,
og at tiltakene er gjennomført i henhold til minstekravene til tiltakene slik de er beskrevet i tiltakslisten.
Sluttrapport skal sendes senest 2 måneder etter prosjektslutt gjennom Enovas senter for søknad og rapportering.
Frist for gjennomføring (prosjektslutt) er satt til 30.juni 2025.
Enova kan gjennomføre stikkprøvekontroller for å kontrollere at tilskuddet er benyttet i tråd med vilkårene i
ordningen.
Dersom tiltak ikke er gjennomført i tråd med vilkårene for støtten, kan Enova vurdere å kreve hele eller deler av
tilskuddet tilbakebetalt.

