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• Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, 
Olje- og energidepartementet (OED)

• Lokalisert i Trondheim – 80 ansatte

• Transnova inkludert i Enova fra 1.1.2015

• Markedsområder innen bolig, industri, 
yrkesbygg og transport/infrastruktur

• Skal bidra til å skape varige endringer i 
tilbud og etterspørsel etter effektive og 
fornybare energi- og klimaløsninger

• Mål i perioden 2012 – 2016: 7 TWh

• Enovas visjon er å bidra til en livskraftig 
forandring.

Kort om Enova SF
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Støtteordning bolig –
Enovatilskuddet

• Enkel registreringsprosess som 
er lett å forstå 

• Enkel innlogging 

• 100 % elektronisk registrering og 
saksbehandling

• Oversikt over alle "dine tiltak" 

• Mål om maks 3 ukers 
saksbehandlingstid 
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• Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte 
totalkostnader. Dette er inkludert 
merverdiavgift 

• Du har rett til å få tilbake maksimalt 20 000,-
kr for en varmepumpe væske-vann

• Har varmepumpen energimåler for strøm- og 
varme, økes maksimalt beløp til 30 000,- kr 

• I tillegg til dette kan du ved fjerning av oljekjel 
og tank, i kombinasjon med investering i 
varmepumpe, øke maksimalt beløp med 
ytterligere 10 000,- kr
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Varmepumpe væske-vann
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Støtteprogrammer næring – Varmesentraler:
- "Varmesentral forenklet"
- "Varmesentral utvidet"
- "Støtte til eksisterende bygg"

I tillegg finnes støtteordning til fjernvarme 



Program "Varmesentral forenklet"
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Varmesentral 
forenklet

• Enkelt å søke - enkelt å rapportere!

• Løpende saksbehandling

• Støtter byggeiere og industriselskaper som installerer 
varmesentraler til oppvarming og produksjonsformål i 
egne bygg 

• Forhåndsbestemte teknologier og støttesatser

• Ulike satser for eksisterende bygg og nybygg pga. TEK 10
• For nybygg støttes ikke luft-vann varmepumpe

• Maksimal støtte er 200 000 kroner pr. prosjekt

• Ferdigstillelse innen 12 måneder etter tilsagn

• Unntak: Væske-vann varmepumper (24 måneder)



Program "Varmesentral forenklet"

Maksimalt støttenivå 
(inntil 40 % av kostnadene)

Eksisterende bygg Nybygg

Flis, pellets og briketter 1700 kr/kW 600 kr/kW
Varmepumpe (luft-vann)* 1100 kr/kW  0 kr/kW
Varmepumpe (væske-vann)* 1600 kr/kW                 500 kr/kW
Solfanger 201 kr/m²   201 kr/m²
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* Varmepumper må ha energimåler.



Søknadsprosessen:
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Program "Varmesentral utvidet"
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Varmesentral 
utvidet

• Støtte til å installere fornybar varmesentral for oppvarming 
eller prosessvarme

• Mulighet for leveranse til kombinasjon av eksisterende og 
nye bygg

• Stor grad av fleksibilitet i valg av fornybare varmeløsninger

• Kan dekke eget behov eller selge til eksterne kunder

• Støttebeløpet avhenger av lønnsomheten (4,8 % IR) til 
prosjektet og den fornybare varmeleveransen

• For nybygg støttes ikke luft-vann varmepumpe

• Ferdigstillelse innen 12 måneder etter tilsagn

• Unntatt væske-vann varmepumper med 24 måneder



Program "Støtte til eksisterende bygg"

Investeringsstøtte til fysiske tiltak: 

– Tiltak som reduserer energibruken

– Rehabilitering til passivhus eller 
lavenergibygg

– Omlegging til fornybare energikilder 
(varmesentraler)

– Omlegging til vannbåren distribusjon 
tilknyttet ekstern varmeleverandør
(nær/fjernvarme)



"Støtte til eksisterende bygg"
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- Søknadsfrister er 15. i hver måned med unntak av juli måned
- Kun støtte til varmesentraler som skal levere varme til 

eksisterende bygningsmasse. Konvertering til fornybar varme.

Støttesatser:

Teknologi: Støttesats:

Flis, pellets og briketter 1700 kr/kW

Varmepumpe (luft-vann)* 1100 kr/kW

Varmepumpe (væske-vann)* 1600 kr/kW

Solfanger 201 kr/m²

* Krav til energimåling.



Program "Introduksjon av ny teknologi"
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Rettet mot innovasjoner
• Fysisk installasjon
• Dokumentert innovasjonshøyde/nyhetsgrad
• Innføring til Norge med en høy nyhetsgrad
• Kan godt være sammensetning av allerede kjent 

teknologi
• Spredningspotensialet må være omfattende

Energi- og/eller klimamål
• Energieffektivisering/konvertering/produksjon/klima

Kommersielle installasjoner
• I Norge/på norsk territorium
• Reell drift over to år
• Positiv kontantstrøm fra drift



Hvordan komme i gang?

Informasjon om alle støtteprogrammer finnes på: www.enova.no

Spørsmål kan stilles til Enova Svarer (svarer@enova.no / tlf: 08 049)

Alle søknader sendes inn på: soknad.enova.no

Spørsmål?
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Takk for meg!
anders.alseth@enova.no
# 904 09 668
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