
Oppdrag om å orientere om styrket satsingen på 
energieffektivisering, komme med innspill til handlingsplan for 
energieffektivisering og orientere om punktutslippsprogram.  

Energi 

Vi viser til tillegg til avtalen av 15. februar og oppdragsbrev for Enova for 2023 hvor det 

fremgår at Enova skal finne gode løsninger som tar hensyn til behovet for et effektivt 

energisystem. Det innebærer at Enova blant annet skal bidra til mer effektiv bruk av energi, 

mer effektiv utnyttelse av eksisterende nett og utvikling av nye energiteknologier i alle 

sektorer.  

 

I alle deler av norsk økonomi gjennomføres det i dag tiltak for mer effektiv energibruk, 

herunder energieffektiviseringstiltak i bygg for titalls milliarder kroner årlig. Likevel er det 

fortsatt mange lønnsomme tiltak basert på moden og kjent teknologi som ikke gjennomføres. 

Enova støtter energieffektivisering, og i flere tilfeller moden og velkjent teknologi. Fra 2023 

har Husbanken fått en klar rolle knyttet til støtte til modne og velkjente energitiltak i 

husholdninger med lave inntekter.  

 

Det kan være flere grunner til at mange lønnsomme energieffektiviserende tiltak ikke 

gjennomføres, men manglende kunnskap, kompetanse og fokus er i mange tilfeller 

medvirkende. Målrettet informasjon, økt kompetanse og innovative forretningsmodeller kan 

derfor bidra til å utløse vesentlig mer energieffektivisering. Eksempelvis gjennom informasjon 

avdekket gjennom energikartlegging og energimerking, eller ved økt bruk av energitjenester.  

 

I oppdragsbrevet fremgår det derfor videre at Enova gjennom informasjon som virkemiddel 

skal bidra til å øke kompetanse og kunnskap i markedet slik at barrierer for 

energieffektivisering reduseres og lønnsomme tiltak utløses. Enova har erfaring med å 

utvikle virkemiddel med mål om å bidra til varig endring, noe som trengs både på tilbuds- og 

etterspørselssiden for at vi skal få mer effektiv energibruk i Norge. Enova skal samarbeide 

med NVE og DiBK der det er relevant.   

 

Departementet ber om at Enova innen 31. mars orienterer om hvordan de vil innrette sin 

aktivitet knyttet til energi i bredt og energieffektivisering mer spesifikt i lys av presiseringen av 

mandatet, jf. tilleggsavtale og oppdragsbrev, herunder å utløse ytterligere tiltak knyttet til mer 

moden og velkjent teknologi, og løsninger som både bidrar til mer effektiv energibruk og et 

mer fleksibelt energisystem. Orienteringen skal blant annet inneholde vurderinger knyttet til 

hvilke løsninger Enova vil rette en innsats mot og hvordan dette vil bidra til varige endringer i 

markedene for disse løsningene, herunder hvilke kriterier som kan settes for å sikre varig 

endring, f. eks i næringsbygg og boligbygg. Enova skal i tillegg gi en oppsummering av 

støtten gitt under den midlertidige Energitilskuddsordningen til næringslivet hvor det ble tildelt 

over 2 mrd. kroner til modne og velprøvde energitiltak.   

 

For å sikre en helhetlig tilnærming til arbeidet med energieffektivisering vil regjeringen 

utarbeide en handlingsplan som skal ta for seg energieffektivisering i alle deler av norsk 

økonomi. Departementet ber Enova om å komme med innspill til denne handlingsplanen. 



Innspillet skal blant annet inneholde Enovas vurderinger av hvordan Enova som virkemiddel 

kan bidra til å utløse energieffektivisering i hele økonomien, herunder i næringsbygg og 

boligbygg. Enova bes videre vurdere hvordan, og etter hvilke nærmere definerte kriterier, 

lønnsomme tiltak basert på moden og kjent teknologi i større grad kan utløses på en måte 

som innebærer varig markedsendring, samt hvordan andre virkemidler og rammebetingelser 

utover Enova bør innrettes for å bidra til å utløse energieffektivisering i hele økonomien slik 

at man oppnår en helhetlig tilnærming. Departementet ber også om Enovas vurderinger av 

romertallsvedtak III og IV fattet ifm. Innst. 25 S (2022-2023). Innspillet skal oversendes 

departementet innen 31. mars  

Punktutslippsprogram 

Som en del av aktiviteten rettet mot innovasjon og utslippsreduksjoner i industrien skal 

Enova ha en forsterket satsing rettet mot punktutslipp og opprette et punktutslippsprogram, 

jf. tillegg til avtalen. Enova bes innen 31. mars å orientere departementet om hvordan de vil 

innrette satsing mot og jobbe for reduksjon av punktutslipp i industrien, herunder hvilken type 

prosjekter Enova støtter, eksempelvis forprosjekter, pilotering, demonstrasjon og fullskala 

implementering.  

 


