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På agendaen 

Litt om bakgrunnen 

Hva tilbyr Enova 

Hvilke utfordringer ser industrien 

Kort om søknadsprosessen 

 



Energifondet

Avkastning Grunnfondet 

for fornybar energi 

NOK 756 mill.

Påslag nettariff 

NOK 760 mill.

Overføring 

over statsbudsjettet 

NOK 200 mill.

Overført fra 

budsjett 2009 

NOK 418 mill.

Tilsagnsfullmakt

NOK 400 mill.
Prognose for tilbakeførte 

midler 

NOK 618 mill.

2011:  

2 milliarder kroner  

søker 

prosjekter….. 

 

 



Enovas kontrakter med industrien 



Hovedstrategi for energiomlegging Enova 

Kraft Varme Industri Bolig Bygg 

Teknologiutvikling og innovasjon 

Markedsendring 

Atferdsendring 

F I N A N S I E R I N G 

R Å D G I V N I N G 

E    N   O   V   A 



Enovas industrisatsing 



Modning og 

Markedsintroduksjon 

 

 

 

 

Enova 

Innovasjonskjeden 

                  Utvikle teknologi/tjeneste/selskap 

 

 

 

 

 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge 

Idefasen 
Konsept 

fasen 

Forståelse 

og aksept 

Utviklings- 

arbeid 
Forankring Demonstrere Ta i bruk Vekst 

Inspirasjon 

Ide, Visjon 



Enovas 

Industrisatsing 
•Programmet Energibruk Industri 

•Investeringsstøtte til delfinansiering av ekstrakostnader 

•Ingen søknadsfrist 

•Støtte opp til normal avkastning 

•Energiutbytte kWh/kr vil kunne være avgrensing 

•Minst 100 000 kWh energiresultat 

•Forprosjektstøtte Energibruk Industri 

•Grundigere utreding av prosjekter med potensial for 

mer enn 5 GWh 

•Varmesentraler industri 

•Etablering av varmesentral med pellets, flis, briketter 

eller luft/vann eller vann/vann varmepumpe 

•Forenklet søknad 

•Forhåndsdefinert støtte (kr(kW) 

•Enovas Industrinettverk 

•Gratis medlemsskap 

•Benchmarking mot likesinnede 

•Kommer flere tiltak til høsten 

 

 

 

http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4176
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4178
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4219 
https://industrinettverk.enova.no/


Industriens erfaringer og utfordringer 

• ……. 



Å søke og jobbe med Enova 

• www.enova.no 

• Enova Næring 

• Søknadssenter 
 Registrer bruker 

  Velg program 

• Fyll ut webskjema og last ned påkrevde maler 

• Fyll ut prosjektøkonomiberegning 

• Når alt er klart: Send 

• 3-6 uker behandlingstid, noe mer om saken innebærer mer enn 
20 millioner kroner i støtte 

• Signer og returner kontrakt som oversendes fra Enova 

• Rapportering av framdrift pluss utbetalinger minimum hvert halvår 

• Sluttrapportering innebærer revisorattestert regnskap, en faglig 
oppsummering og verifisering av resultat samt en sluttutbetaling. 
(de siste 20% vil holdes igjen til godkjent sluttrapport er sendt) 

 

 

http://www.enova.no/


Enova inviterer 

industrien til å komme 

med sine prosjekter! 


