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Våre tilbud 
1. Forprosjektstøtte – kartlegging  og utredning av tiltak som sikrer 

passivhusstandard

2. Enovas Rådgiverteam – før og etter søknad, startkurs

3. Støtte til passivhus og lavenergibygg

• Investeringsstøtte passivhusnivå

• Investeringsstøtte lavenerginivå

• Faste støttesatser per m2

4. Investeringsstøtte eksisterende bygninger

Preikestole
n fjellstue



Støtte til eksisterende bygninger og 
anlegg



• Investeringer i fysiske tiltak som 
reduserer energibruken

• Tiltak i enkeltbygninger eller 
bygningsporteføljer

• Tiltak i anlegg 
• Veksthus

• Idrettsanlegg

• VAR

• Veibelysning

• Stasjonær energi til transport.

Støtte til eksisterende bygg og anlegg



Liste med 
forhåndsgodkjente 
tiltak

• Fylles ut pr. bygg/anlegg

• Automatisk generering av 
energireduksjon

• Godt støttenivå

- 60 øre/kWh

• Enklere å søke

• Kort behandlingstid

- 5 uker



Egendefinerte tiltak

• Spesifiseres i skjema med 
beskrivelse og beregning

• Kvalitetssikres i 
søknadsbehandlingen

• Saksbehandlingstid 7 uker



• Registrerte foretak

• Byggeiere, anleggseiere

• Leietagere

• Boligsameier/borettslag

Hvem kan søke om støtte ?

Rådgivere og andre 
kompetente aktører kan bistå, 
men kan ikke stå som søker



Mange har grunnlaget for søknad

Energimerkerapport

Tilstandsvurdering

Erfaring fra drift

Enøk-analyse

Tiltakspakkesøknad

Enova

søknad



Minimumskrav

• Tiltakene ikke igangsatt 

• Etablering av EOS obligatorisk 

• Minimum reduksjon: 100.000 kWh/år 

• Minimum prosentvis reduksjon: 10 % 

• Prosjektet skal være forankret i ledelsen hos søker



Energiledelse – samspillet mellom 
mennesker, teknologi og organisasjon

Et styringssystem som sikrer 
kontinuerlig arbeid i en syklus:

• utarbeiding av politikk

• planlegging av tiltak

• gjennomføring av tiltak

• kontroll av resultater 

• utarbeiding av ny politikk på
grunnlag av resultatene.



NS-EN 16001 Energiledelsessystemer

• kan brukes uavhengig av eller 
sammen med andre 
styringssystemer

• bygger på de samme prinsippene 
som miljøstyring (NS-EN ISO 
14001) og kvalitetsstyring (NS-EN 
ISO 9001)

• kan med fordel integreres i et 
samlet styringssystem



• Høyere støttesatser enn noen gang ! 

• Enkelt å søke !

• Varig reduserte driftskostnader !

• Kvalitet og komfort !

Tiden er inne ! 


