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Enovas varmesatsning



Visjon:
Fornybar varme skal være den 
foretrukne form for oppvarming 

innen 2020



En konkurransedyktig varmebransje 
krever markedsutvikling i alle ledd

Et fungerende 
marked for 
biobrensel

Et bærekraftig 
varmemarked 
med tilhørende 

varer og 
tjenester

Motiverte og 
informerte 
etterspørrere etter 
energieffektive 
fornybare 
varmeløsninger
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Markeds-
analyse lokale
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Kompetanse-
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Potensialstudie



Eksisterende bygningsmasse 
- stort potensialet for fornybar varme

Energibruk til oppvarming, bolig og næringsbygg 2008 (TWh)

Gass; 1,3

Elektrisitet; 26,2

Ved; 6,2

Varmepumpe; 3,1

Fjernvarme; 2,8

Biokjel/-kamin; 0,2

Olje; 4,4

Kilde: Xrgia 2009, Klima- og energidata, fremtidig utvikling i byggsektoren



Varmeprogrammene i 2010

Fjernvarme
nyetablering

Fjernvarme
infrastruktur

Lokale
energisentraler

Biogass
produksjon



Program for biogassproduksjon

Nytt program fra mai 2009
• Tematisk satsning (2009 – 2011)

Målgruppe
• Registrerte foretak med leveranse av biogass til det norske 

energimarkedet.
• Aktører som satser på industriell biogassproduksjon, og 

distribusjon i sammenheng med produksjon
• Produksjon av biogass på minimum 1 GWh

Anlegg som omfattes
• Anlegg som produserer biogass fra biologisk avfall, 

energivekster eller skogvirke, og som leverer til eksterne kunder



Program for lokale energisentraler 
- bakgrunn

Potensial for fornybar varme 2020 (Xrgia 2007)

• 7,5 TWh fornybar varme basert på fjernvarme 
og lokale varmesentraler

Barrierer for utviklingen av markedet for lokale 
varmesentraler (Novap, NoBio m fl 2007)

• Manglende lønnsomhet i etablering av lokal 
produksjon av varme



Program for lokale energisentraler
Skal gjøre det attraktivt å konvertere fra fossile til fornybare 

energiløsninger

Målgruppe: Byggeiere og andre aktører som ønsker å tilby ferdig varme 
til bygg

• Forenklet søknadsprosedyre
• Ingen størrelsesbegrensning
• Krav om ferdigstillelse innen 12 måneder
• Søker må være registrert foretak
• Støtten begrenses oppad til normal avkastning i bransjen (8%) 

og/eller støttenivå på maksimum 0,80 støttekrone/kWh

Umiddelbar indikasjon om prosjektet er 
støtteberettiget, og eventuelt mulig støttebeløp

Prosjekter som oppfyller kriteriene i programmet oppnår støtte



Program for lokale energisentraler

• Varmeformål – byggoppvarming
– Prosjekter med større andel varme til prosessvarme støttes 

gjennom Enovas Industriprogram
• Type anlegg som kan støttes gjennom programmet

– Energisentraler basert på fast biobrensel (flis,, pellets, ved, 
briketter og annet fast biobrensel)

– Anlegg basert på termisk solvarme
– Luft/vann og vann/vann varmepumper

• Hvilke investeringer ytes det støtte til?
– Investeringer i komplett varmesentral
– Distribusjonsanlegg mellom bygg (maksimalt 15 % av 

investeringskostnad)
• Prosjekter med større investeringer i eksternt distribusjonsnett 

støttes gjennom Enovas fjernvarmeprogram. 



Program for lokale energisentraler

• Prosjekter som faller utenom
– Prosjekter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten støtte
– Prosjekter som er igangsatt eller besluttet gjennomført
– Luft-luft varmepumper
– Prosjekter som tidligere har fått offentlig støtte til 

konvertering eller fornybar varme
– Prosjekter med mer enn 15 % investeringskostnad i eksternt 

distribusjonsnett
– Prosjekter som omfatter i all vesentlighet prosessvarme
– Lokale energisentraler innenfor et område med planer om 

fjernvarme med følgende tidsrammer
• For områder med fjernvarmekonsesjon inntil 3 år etter 

konsesjonsdato
• For områder der det er søkt om fjernvarmekonsesjon



Program for lokale energisentraler

• Dokumentasjonskrav

– Bindende pristilbud på minimum 
varmeproduserende enhet (eks biokjel, 
varmepumpe, solfanger)

– Utfylt investeringskalkulator

• Inklusive varmebudsjett for byggene

– Pristilbud på biobrensel dersom dette er aktuelt i 
prosjektet

– Eventuell dokumentasjon på at prosjektet ikke er i 
konflikt med fjernvarme



Program for lokale energisentraler
Tilsagn 2008-2009

• 129 prosjekter har fått støtte til 
etablering av mindre 
varmesentral

–I Tillegg er 68 mindre 
varmesentraler støttet 
gjennom Program for 
konvertering av 
varmeanlegg i bygg

• Samlet støtte 91,3 MNOK

• Fornybar varmeleveranse 
134,3 GWh 0
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Støttenivå

• Støttenivå avhenger av lønnsomheten i 
prosjektet

– Investeringskostnader

– Alternativ energipris
• Nettleie

– Pris på brensel

• Gjennomsnitt for støttede prosjekter 25 – 30 
% av investeringskostnad.

– Imidlertid stor variasjon



Veien til fornybar varme

• Invester i egen varmesentral

• Kjøp ferdig fornybar varme

– Lokal produsent av fornybar  
varme

– Fjernvarmeleverandør

….er ikke-fornybar varme en 
nødvendighet i dag?


