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• Enovas og Energifondets formål er å bidra til reduserte 
klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for 
energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også 
bidrar til reduserte klimagassutslipp

• Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå 
varige markedsendringer

• Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt 
bli foretrukket uten støtte

Enova arbeider for Norges omstilling til 
lavutslippssamfunnet
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Varig markedsendring

Volum

Prosjektene Enova støtter skal bidra til å ta sektorer i retning av lavutslippssamfunnet



Mange virkemidler bidrar til markedsendringen

Teknologiutvikling Markedsutviklingkr
Volum

Demon-
strasjon av 
ny teknologi

Fullskala 
innovativ 
teknologi

Pilotering 
av ny 

teknologi

Investering 
i energi- og 
klimatiltak 

Skatter, avgifter og reguleringFoU

Transport 
infrastruktur



En rekke virkemidler med forskjellige formål og målgrupper



El:

• Korridorsatsing 2015/2016: støtte til 230 hurtigladere

• Fra september 2017: Støtte til bygging av 
ladestasjoner i kommuner med færre enn to 
hurtigladere. P.t. 84 ladere i 16 fylker

Hydrogen: 

• Årlig utlysninger om støtte til fyllestasjoner. Totalt 
støtte til 7 fyllestasjoner siden 2017.

Støtte til infrastruktur



Støtte til Oslo Taxibuss til elektriske minibusser

Infrastruktur for kommunale og 
fylkeskommunale transporttjenester



Opp til 40 % (store aktører) og 50 % (SMB) i støtte 

til 

• Elektriske lastebiler/anleggsmaskiner 

• Biogasskjøretøy over 3,5 tonn

• Hydrogenkjøretøy

• Støtte til lading/fyllestasjoner i sammenheng med 

tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy og der drift av 

kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur

Hvem kan søke? 

• Den som investerer i prosjektet

• Søknader relatert til anbud for kommunalt eller 

fylkeskommunalt innkjøpte transporttjenester dekkes ikke 

under dette programmet

Enova støtter nullutslipps- og klimanøytrale kjøretøy



Krav til søknaden

• Prosjektet må erstatte minimum 10 000 liter diesel/år

• Enovas støtte skal være avgjørende for at prosjektet 

realiseres – søknad må derfor sendes før 

investeringsbeslutning er tatt

Enova støtter nullutslipps- og klimanøytrale kjøretøy 



Hva støtter vi?
• Investering i og bruk av energi- og klimateknologi 

som er ny eller vesentlig bedre enn det beste på 
markedet i dag

Støttenivå:

• Innovativ energi- og klimateknologi: Inntil 50 % av 
prosjektets godkjente merkostnader 

• Transportinfrastruktur: Inntil 40 % av prosjektets 
godkjente merkostnader

Støtte til fullskala innovativ energi- og 
klimateknologi
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PILOT-E LANDTRANSPORT - HØST 2017

ASKO

NASTA

NORBETONG

Utslippsfri logistikkjede bil-skip-bil

30-tonns utslippsfri gravemaskin

Utslippsfri transport og leveranse av betong til byggeplass



Enovakonferansen 29-30 januar 2019

De nødvendige endringene


