Kriterier for støtte til
energirådgivning
Dette må du vite før du starter registrering av tiltaket:
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•

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger
o Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre
energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som
privatperson.

•

Energirådgivningen skal være gjennomført i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge
o Støtten forutsetter at du som privatperson er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
o Dersom du eier mer enn én helårsbolig eller fritidsbolig kan du få støtte til tiltak i disse så lenge
formålet med boligene ikke er skattepliktig utleievirksomhet.
o Du kan ikke få støtte til rådgivning tilknyttet felles tiltak i sameier og borettslag med mer enn fire
boligenheter.
o Bygninger med flere boenheter som har felles bygningsnummer1, da dette regnes som én
bygningskropp. Eksempel på dette er horisontaldelt tomannsbolig og/eller firemannsbolig, og
enebolig med sokkel-/hybelleilighet. I slike tilfeller gis det kun støtte til én rådgivning som
omfatter hele bygningskroppen.

•

Energirådgivningen må være gjennomført etter Enovas kriterier
o Energirådgiveren skal gjennomføre befaring av boligen og utarbeide en energiattest som
beskriver boligens nåtilstand og plan for tiltak som bedrer boligen energimessig. Arbeidet skal
dokumenteres ved hjelp av Enovamodulen i Energimerkesystemet (EMS) eller med annet
beregningsverktøy basert på NS 3031. Fremgangsmåten for EMS er beskrevet i en egen veileder
for energirådgiver som ligger tilgjengelig på våre nettsider.

•

Energirådgivningen må gjennomføres før oppgradering
o Du kan kun motta støtte til energirådgivning som er gjennomført før selve oppgraderingsarbeidet
igangsettes.

•

Energirådgivningen skal være gjennomført av en kvalifisert energirådgiver.
o Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver
tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav:
1. Energirådgiveren tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for
yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobber i et registrert
foretak med byggfaglig virksomhet.
3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs: «Kurs i
energieffektivisering av boliger», «Kurs i prosjektering av passivhus», «Arbeider på
eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet) eller «Energidesign og bygningsfysikk»
(Fagskolen i Telemark). I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for
ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder2.

Ihht. Kartverkets «Føringsinstruks for matrikkelen» kap. 6.1.1.
Slik kompetanse dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning, har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 eller
fått lokal godkjenning for et tilsvarende prosjekt innen TEK10 eller nyere.
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•

Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til
energirådgivning i samme bolig tidligere

•

Tiltaket må være utført og fakturadokumentasjon for energirådgivningen, og eventuell
termografering, må være datert innenfor de siste 20 månedene beregnet fra søknadsdato.

Dette må du legge ved søknaden for å få støtte:
•

Faktura for tiltaket du har gjort.
o Fakturaen må være utstedt til deg, evt. dere, som eier boligen og som registrerer tiltaket.
o Med «Fakturadokumentasjon» menes vedlagt dokumentasjon som tilfredsstiller kravene som
stilles til et salgsdokument, jfr. Bokføringsforskriften § 5-1-1. Dokumentasjonen må blant annet
spesifisere hva kjøpet gjelder, vise til krav mot kunden og/eller at betaling er utført.
o Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra
fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
o Dersom rådgivningen er delt mellom to til fire boligenheter, må søknad sendes samlet fra en
felles søker som også er mottaker av fakturaen.

•

For ekstra støtte til termografering, må kostnadene for dette komme frem på fakturaen.
o Les mer om termografering på våre nettsider.

Dette kan du få utbetalt:
50 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), inntil:
•
•

2

5 000 kroner for energirådgivning
I tillegg kan du få 2 500 kroner for termografering.

