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Om Enova 



Vårt ansvar 

Fremme miljøvennlig omlegging av 

energibruk og energiproduksjon som skal 

bidra til å styrke forsyningssikkerheten for 

energi og redusere utslipp av klimagasser. 

 

Energiomleggingen er en langsiktig satsing 

på utviklingen av markedet for effektive og 

miljøvennlige energiløsninger  

 



Visjon og verdier 

Vår visjon 

Drivkraften for framtidsrettede 

energiløsninger 

 

 

 

Våre verdier 

Tydelig  

Ansvarlig 

Inspirerende  

Markedsnær 

 



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 



Strategiske prioriteringer frem  

mot 2013 

• Bygg for fremtiden  

 

• Bidra til at det betydelige potensialet for marin  

fornybar kraftproduksjon blir realisert 

 

• Konkurransedyktig fornybar varme 

 

• Energieffektivitet som konkurransefortrinn 

 

 

 



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 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 
• Bidrar med delfinansiering av ekstrakostnader 

knyttet til investeringer som bidrar med 

energiresultat (spart eller produsert)  

 

• Gjennom å støtte bedrifter i  å etablere større 

prosjekter med flere tiltak samlet og en viss 

levetid på prosjektet bidrar Enova til å forsere 

energiarbeidet i bedriftene og gi det forankring 

 

• Krever i kontrakt at bedrifter som mottar tilsagn 

av en viss størrelse også etablerer aktiv 

energiledelse (ingen krav til sertifisering, men et 

målbevisst arbeid må være på plass) 

 

• Har som mål at alle bedrifter skal ha en bevisst 

og målsatt holdning til sin energibruk 

 

 



Enovas kontrakter med industrien 



Energigjenvinning ved Elkem 

Thamshavn 



Tine med Energifokus i alle regioner 



Ny teknologi – fra laboratorium til fullskala 

demonstrasjon av framtidsrettede energiløsninger 

FESIL Sunergy demonstrerer ny energi- og 

kostnadseffektiv produksjonsprosess for 

solcellesilisium ved Lilleby smelteverk i 

Trondheim  

http://rapport.underconstruction.no/gode-historier/nyvinning-for-solcelleindustrien-i-gamle-lilleby-smelteverk/


Enova industri til nå: Flere elementer har bidratt til god 

måloppnåelse og søkes videreført i den ny strategi 

Investeringsstøtte som prinsipp fungerer bra 

• Når generelt ut til selskaper som er allerede har fokus på 

energibruk da energi utgjør en stor/den største andelen av 

kostnadene 

• Porteføljestøtte fungerer spesielt bra (7-10 ulike tiltak i samme 

bedrift behandles som en ”pakke”) 

• Bidrar med målbare resultater opp mot Enovas tallfestede mål – 

men ikke fullt så godt i forhold til markedsendringer i store volum 

 

Individuell behandling av store aktører er en god tilnærming ettersom det 

skapes et godt samarbeid mellom Enova og bedriften. Videre er dette en praktisk 

tilnærming siden det er snakk om et begrenset antall aktører. 

 

Norsk Industris fronting av Enova – velfungerende samarbeid om å rette fokus 

mot muligheter. 

 

 



Enovas nye programinnretning mot 

industrien 



Enova videre: Fra studier til 

programmer 

• Enovas tilbud utvikles gjennom tett samarbeid med industrien 
og grundige studier av potensialer og barrierer 

 

• PIL-studien 2002 gav to industriprogrammer fra 2003 

 

• Ny potensialstudie for Næringsmiddelindustri i 2007 (1,3 TWh) 

• Kartlegging av spillvarmetilgjengelighet i norsk industri i 2009 
(20 TWh) 

• Potensialstudie for energieffektivisering i industrien i 2009 (27 
TWh – 12-5-10) 

• Energi21 (16 TWh) 

• Et uavklart potensial for konvertering til fornybar energi 
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Kostnadskurve for aluminium, kjemisk industri,  

treforedling og ferrolegeringer 

Lønnsomme potensialer for effektivisering  

Varmeintegrering (kjemisk 

Varmekrafverk (kjemisk) 

Varmegjenvinning fra elektrolyseceller (alu) 

Redusert motstand i elektrolysebad (alu) 

Effektivisering av motorsystemer (kjemisk) 

Forbedret OEE (øvrig) 

Redusert energitap i strømskinner (alu) 

Forbedret OEE (kjemisk) 

Oppvarming av bygg (øvrig) 

Varmegjenvinning fra rågass (alu) 

Effektivisering av motorsystemer (øvrig) 

Effektivisering av varmeprosesser (øvrig) 

Effektivisering av varmeprosesser (øvrig) 

Varmegjenvinning, moderat investering (kjemisk) 

Varmegjenvinning, omfattende investering (kjemisk) 

Redusert motstand i katode 

Elkraftproduksjon fra avgasser (ferro) 

Forvarming av forbrenningsluft til prosessovner (kjemisk) 

Redusert energiforbruk i brennovner (alu) 
Varmegjenvinning fra elektrolyseceller (alu) 

Mer effektive likerettere (aluminium) 

Driftsoptimalisering (treforedling) 

Samlet 

potensial1, GWh 

Base case 

kraftpris 

1 Relativ til forventet energibruk i 2020 uten forbedringer (frossen teknologi) 

Kilde: Teamanalyse 



Manglende bevissthet og 

kompetanse 
5 

5,1 TWh 

Begrenset tilgang på 

kapital 
4 

0,8 TWh 

19% 

Manglende bedrifts-

økonomisk attraktivitet 
3 

6,9 TWh 

22% 

Umoden  

teknologi 
2 

2,4 TWh 

47% 

1 Manglende 

ekstern infrastruktur 

11,7 TWh 

56% 

Samlet potensial 

100 % 

Energiledelse 

Benchmarking 

Støtte til predefinerte tiltak 

- hjelpesystemer 

- bygg 

- varme 

Investeringsstøtte til større prosjekter Direkte oppfølging store aktører 

Analyse av potensialer Infrastrukturprogrammet 

Innovative energiløsninger 

Ny teknologi 

Samarbeid organisasjoner 



Enova satser nytt – bredere 

programstruktur   

• Tilbyr nå forprosjektstøtte til større prosjekter (ambisjon over 
5 GWh) 

• Investeringsstøtteprogrammet når flere:  

• Senker kravet til kWh fra 500 000 kWh til 100 000 kWh,  

• Fjerner maksimal støttesats, fjerner søknadsfrister.  

• Fokuserer på kWh-utbytte per støttekrone.  

• Flere maler hjelper søker i søknadsprosessen. 

• Nytt Program Varmesentraler Industri (fra 24 mai 2011) 

• Veilede industrien også inn mot andre programmer i Enova – 
Ny Teknologi og bygg 

 



• Industriportal på nett – med benchmark, kalkulatorer, 
enkle veiledninger, temaartikler og gode eksempler 

• Revitalisering av Industrinettverket 
 

Til høsten 
• Fokus på enkeltkomponenter – markedsutvikling 
• Fokus på energiledelse – særlig i små og mellomstore 

bedrifter 
 
 

 



Enova inviterer 

industrien til å komme 

med sine prosjekter! 


