
 

NY AVTALEPERIODE FOR ENOVA – INNSPILL FRA ENERGIGASS NORGE 

Det vises til invitasjon til innspillsmøte og muligheten for å komme med både muntlige og skriftlige 

innspill til ny avtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova.  

Våre synspunkt 

1. Energigass Norge mener at Enova har en viktig oppgave innen omstillingen av Norge til et 

lavutslippsamfunn, men bør få en tydeligere rolle i den offentlige forvaltningen og være 

tettere knyttet til aktuelle direktorat 

2. Enova bør også fremme en bredere bruk av energi enn det en gjør i dag 

3. Prioritere utviklingen av biogass 

4. Fondet må tilføres mer midler for å kunne gi støtte til et bredere programtilbud 

5. Hovedformålet må utvides 

6. Enova må ha enklest mulige søknadsrutiner 

Utdyping 

1. Tydeligere rolle 

Enova er i dag et statsforetak, eid av Klima- og miljødepartementet med stor faglig frihet som 

forvalter en betydelig sum av fellesskapets midler. I eksisterende avtale plasseres Enova i 

virkemiddelapparatet, på linje med Innovasjon Norge og andre institusjoner. Samtidig har en et mye 

bredere formål, og mye mer penger å forvalte enn både Innovasjon Norge og andre. Samtidig er ikke 

Enova et direktorat med et bredt faglig apparat slik som Miljødirektoratet og NVE.  

I dette landskapet av virkemiddelapparat, direktorater og andre organ, bør derfor Enova etter vår 

mening få en tydeligere rolle og knyttes nærmere de etablerte direktoratene. Å nå de oppsatte 

målene for reduserte utslipp for klimagasser i Norge, blir en sektorovergripende overordnet oppgave 

framover som alle offentlige instanser blir involvert i. Enova er det viktigste verktøyet for å tildele 

økonomisk støtte for gjennomføring av tiltakene, og Enovas rolle må derfor tydeliggjøres. 

En måte å gjøre dette på er å knytte Enova tettere opp mot fagdirektoratene. En kan for eksempel 

bygge videre på det som gjort innen arbeidet med Klimakur 2030, dere flere direktorat og Enova har 

samarbeidet. 

En konsekvens av dette er at Enovas frie, faglige rolle nedtones og at Enova får i oppgave å utløse de 

tiltakene en i fellesskap blir enige om.  

2. Fremme en bredere bruk av energi enn det en gjør i dag 

Energigass Norge mener også at Enova må fremme en bredere bruk av energi enn det en gjør i dag. 

Dette inkluderer biogass, hydrogen, naturgass og propan der denne bruken gir reduserte 

klimagassutslipp. Løsningen kan også være en kombinasjon av energiformer der en i større grad ser 

hele tiltaket under ett, for eksempel for hybridskip med gassdrift i kombinasjon med batteri og 

landstrøm, og der gassdriften er en blanding av biogass og naturgass. Eller i industrien der en 

kombinerer tradisjonell gassbruk med hydrogen. 

I et bredere energiperspektiv ligger også at Enova må kunne støtte løsninger som omfatter 

karbonfangst og lagring. 



 
Dette betyr at Enova både har et pilotperspektiv med utvikling av nye teknologier og løsninger, men 

også har et breddeperspektiv der en bidrar til å utløse tiltak som gir rask gevinst. 

3. Prioritere utviklingen av biogass  

Energigass Norge ber om at Enova må prioritere støtte til biogass. Investeringsstøtten som gis til nye 

anlegg, har vært veldig viktig og må videreføres. Men uten bruk, er det heller ikke grunnlag for 

produksjon. Energigass Norge foreslår derfor at Enova etablerer et bredere program innen biogass 

som også omfatter bruk. 

4. Fondet må tilføres mer midler for å kunne gi støtte til et bredere programtilbud 

Med en tydeligere rolle og et bredere programtilbud, må fondet tilføres mer midler over 

statsbudsjettet for å kunne utføre oppgavene. 

5. Hovedformålet må utvides 

Energigass Norge mener Enova må beholde sitt overordnede formål, men at dette også utvides.  

Det er viktig at målet viderefører punktet om styrket forsyningssikkerhet for energi siden Norge har 

et reelt effektproblem. 

Energigass Norge foreslår at målformuleringen utvides ved at en tar inn bærekraft og 

sirkulærøkonomi, og at en tar bort "på lengre sikt". Hele målformuleringen blir da: 

• Enova og Energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket 

forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som er bærekraftig, fremmer 

sirkulærøkonomi og bidrar til reduserte klimagassutslipp. 

Bærekraft er et grunnleggende kriterium for valg av fremtidig teknologi ved at en velger løsninger 

"som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal 

få dekket sine behov"1. 

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i 

økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og 

energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også 

utenom sitt opprinnelige formål2. 

6. Enklest mulige søknadsrutiner 

Etter signaler fra våre medlemmer, ber Energigass Norge om at søknadsrutinene for tiltak hos Enova 

gjøres enklest mulig. Dette bør tas med som et punkt i avtalen.  

 

                                                           
1 Definisjon av bærekraft 
2 Fra Wikipedia 


