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Klima- og miljødepartementet 
Oslo, 17. mars 2020 

 
 

Innspill til hvordan Enova bør innrettes for å få mest mulig klima-omstilling for midlene de 
forvalter.  
Viser til Klima- og miljødepartementets invitasjon til innspillsmøte 04.03.2020, sendt ut 
13.02.2020. Viser også til koronasituasjonen som har oppstått, som gjorde at vi ikke klarte å 
overholde fristen for dette innspillet 13.03.2020. Vi ber om at våre innspill likevel tas med i videre 
vurderinger.  
 

Norsk Gartnerforbund (NGF) er en næringspolitisk organisasjon for grøntprodusentene. Vi tilbyr 
blant annet energirådgivning for veksthusprodusentene.  
 

NGF har hatt samarbeidsavtaler med Enova siden 2006. De første 10 årene «traff» Enovas 
støtteprogram (Industriprogrammet og Varmesentraler-programmet) både små og store 
investeringsprosjekter. Dette utløste mange prosjekter i veksthusnæringen som reduserte 
energiforbruket med 190 GWh, se figur 1.  

 
Figur 1: Utviklingen av energiforbruket i norsk veksthusnæring 1969-2018. Kilder: NGF og SSB. (Tall for 2020 er NGF’s sine 
prognoser).  

Dette tilsvarer reduksjon i klimagassutslipp på nesten 40 % i perioden, se figur 2. (Siden 1990 har 
veksthusnæringen kuttet sine utslipp med 70 %).  
 
Dette er vi godt fornøyd med! Men, etter at Enova endret målsetting (fra spart kWh til spart CO2-
equ.) og ble lagt under Klima- og miljødepartementet, har det vært vanskelig å få støtte fra Enovas 
programmer. Unntaket er predefinerte (sjablong-) tiltak i program for Varmesentraler. Men, dette 
er ikke nok! 
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Figur 2:Utviklingen av CO2-utslipp fra veksthusnæringen i perioden 1969-2018. (Tallene for 2020 er NGF's prognoser). Kilder: NGF og 
SSB. 

Predefinerte tiltak er godt egnet for små prosjekter og kan potensielt utløse investeringer og 
bedre energi- og klimatiltak i veksthus.  

For større tekniske og innovasjonsrettede tiltak i næringen faller prosjektene mellom to stoler. 
Gammel teknologi brukt på ny måte skal være støtteberettiget. Dette erfarer ikke vi; ref. 
eksempelet LED-vekstlys som ikke får støtte.  

Tematiske satsningsområder som kunngjøres med kort varsel og ukjent varighet, er vanskelig å 
benytte i en næring som er avhengig av forutsigbarhet. Prosessen med å utvikle prosjekter tar tid. 
Vi mener støttetiltakene bør vare minst 4 år for å få markedsført, beregnet og søkt før 
gjennomføring av prosjektene.  

Lønnsomhetsberegninger i Enova-søknadene er ekstremt følsom for små endringer i 
prisforutsetningene. Dette påvirker om prosjektet er støtteberettiget eller ikke, avhengig av når på 
året man søker. Dette skaper uforutsigbarhet og gjør det vanskelig å planlegge prosjekter på en 
god måte.  

Vi ønsker at Enova oppretter støtteprogram som omfatter solcelleanlegg 

Vi ønsker også at Enova øker støttesatsen for væske/vann-varmepumper under programmet for 
Varmesentraler.  

Næringen har klare mål og høye ambisjoner for riktig energibruk og for å redusere CO2-utslipp fra 
veksthus enda mere. For å nå dette trenger vi et virkemiddelapparat som «treffer».  

Vi håper våre innspill blir tatt med og vi står gjerne til tjeneste med mer informasjon om det er 
ønskelig. 

 

Med vennlig hilsen 
Norsk Gartnerforbund 
 
Sidsel Bøckman 


