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Støtte til boligbyggelag/boligselskaper

• Husk at søknad om støtte til slike tiltak må inn til Enova før 
prosjektet igangsettes

Støtte til andelseiere

• Gjennom Enovatilskuddet

• Tiltaket kan registreres i ettertid, innen gitte tidsfrister

Borettslag og sameier

Enova har virkemidler som kan benyttes både av 
profesjonelle boligbyggelag/boligselskaper, og beboere i 
disse. Det er viktig å sette seg grundig inn i kriteriene før 
man begynner en søknadsprosess.



Forbud mot fyring med 
mineralolje til oppvarming av 
bygninger fra 01.01.2020



Teknologier og støttenivå

Flis, briketter og pellets: 1700 kr/kW

Væske-vann varmepumpe: 1600 kr/kW

Solfangeranlegg: 201 kr/m2

• Oppad begrenset til 1 million kroner og 45% av totalkostnaden

• Enkel søknadsprosess

• Både for nybygg og eksisterende bygg, næringsbygg og borettslag

• Forutsetning: investeringsstøtten skal være utløsende for 
prosjektet, Enova støtter altså ikke prosjekter som allerede er 
startet opp eller som er besluttet igangsatt

Støtte til varmesentral

For deg som ønsker å installere varmesentral til 
bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på 
fornybare energikilder

www.enova.no/bedrift/bygg-og-
eiendom/varmesentraler/



Kriterier og støttenivå

• Minimum 10 boenheter

a) Implementering av forenklet energiledelse (NS-EN ISO 
50001:2011) og energioppfølgingssystem (EOS)

b) Samme som i a), men i tillegg tegne en energitjenestekontrakt 
med leverandør/entreprenør for tiltak innen energi, effekt og/eller 
klima

Helhetlig kartlegging av bygg

Enova kan gi deg støtte til en helhetlig kartlegging av energi-
, effekt- og klimatiltak i dine bygg

www.enova.no/bedrift/bygg-og-
eiendom/helhetlig-kartlegging-av-bygg/



Beste tilgjengelige teknologi for 
eksisterende bygg
For deg som ønsker å gå lenger enn bruk av hyllevare ved 
rehabilitering og oppgradering

www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/beste-tilgjengelige-
teknologi-i-eksisterende-bygg/



Enovatilskuddet

Rettighetsbasert tilskudd til bolig- og fritidsboligeiere for 16 energitiltak 
(andelseiere) 

Eksempel på noen relevante tiltak og støttebeløp

Avtrekksvarmepumpe: Inntil 20.000 kroner

Balansert ventilasjon: Inntil 20.000 kroner

Varmestyring: Inntil 4.000 kroner

www.enova.no/privat/



Takk for oppmerksomheten 

Guro.Watten.Furu@enova.no

479 07 953

Besøk enova.no/privat/borettslag-og-sameier/ for mer
informasjon eller ta kontakt!

mailto:Guro.Watten.Furu@enova.no

