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Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

 Enovas rolle

Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge 

energieffektive løsninger. Det gjør vi ved å spre kunnskap og gjennom å støtte 

velbegrunnede prosjekt som har alternativ energiproduksjon, energisparing og 

energi omlegging som mål. 

Enova organiserer sitt arbeid gjennom programmer og oppdrag, og inviterer 

virksomheter til å presentere sine aktiviteter og søke om tilskudd innenfor de 

enkelte programområdene. Enova forvalter Energifondet og gir støtte til ulike 

typer av prosjekter på gitte kriterier. 

På www.enova.no finner du mer informasjon om Enova, programmene våre 

 og det arbeidet vi gjør for et mer energi effektivt og miljøvennlig Norge. 

Enovas svartjeneste for profesjonelle treffes på tlf. 08049.

Kommunal energi-  
og klimaplanlegging
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Kontaktpersoner 
Kjersti Gjervan, kjersti.gjervan@enova.no, tlf. 73 19 04 73  
Boy Kåre Kristoffersen, boy.kaare.kristoffersen@enova.no, tlf. 73 19 04 42 
Jan Peter Amundal, jan.peter.amundal@enova.no, tlf. 73 19 04 44
Marit Nestande, marit.nestande@enova.no, tlf. 73 19 04 50

Søknadsfrister
Det er ingen søknadsfrister for programmet. Innkomne søknader vil bli  
behandlet fortløpende og etter kapasitet.

Etter at søknaden er sendt via vårt nettsted og registrert hos Enova, tildeles  
den et prosjektnummer som er søknadens/prosjektets referanse i Enova. Alle 
søknader til Enova behandles fortrolig. Prosjekter som er tildelt støtte kan bli 
offenliggjort med navn på kontraktspartner, prosjekttittel/mål og støttebeløp.



Miljøvernsjef Øystein Holvik i 
Kristiansand Kommune

Fremtidsrettet energibruk  
på dagsorden i Stavanger

Kommunene spiller en svært viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og 
effektivisering av energibruken i Norge. Kommunen opptrer som planmyndighet, 
samtidig forvalter den også egen bygningsmasse.  Gjennom dette programmet gis 
det støtte til utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner, til utredning av 
mulige prosjekter for anlegg for nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon og  
til utredning av mulige prosjekter for energieffektivisering og konvertering i  
kommunale bygg og anlegg.  

Bakgrunn for programmet
Det foreligger nå en energiutredning for hver kommune. Energiutredningene gir 
et godt utgangspunkt for utarbeidelse av kommunale energiplaner. 
Enova ønsker å gi kommunene mulighet til å videreføre idéer og prosjekter som 
har blitt identifisert gjennom energiutredningen. Gjennom en forpliktende 
energi- og klimaplan blir det kommunale energiarbeidet løftet opp på strategisk
nivå og utgjør en del av beslutningsunderlaget for valg av energiløsninger. 
Planen vil kunne ta opp i seg både nasjonale energimål og økonomiske, klima-
messige og næringsmessige forhold i den enkelte kommune.   

Målgruppe
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og eventuelt andre 
kommunale/regionale interessefellesskap. Rådgivere og konsulentselskaper 
Kommunen vil være kontraktspart for Enova.

Støttebeløp
Enova kan støtte opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til 
kr 100.000. Større kommuner med innbyggertall over 50 000 vil kunne få tildelt 
et større støttebeløp hvis behov, begrenset oppad til kr 300 000. Støtten ut-
betales når sluttrapport for prosjektet er godkjent av Enova.  
Enovas kommuneprogram er i utgangspunktet en engangsstøtte. Det kan inn-
vilges støtte til en kommune mer enn en gang i tilfeller der kommunen har 
utarbeidet en energi- og klimaplan som synliggjør tiltak som kan føre til pro-
sjekter som kan bidra til å oppnå Enovas mål.    
Kommuner som har fått støtte til forprosjekt før 1.2.2007 kan være berettiget 
til ny støtte for å utarbeide/revidere energi- og klimaplan dersom dette ikke 
foreligger. De vil imidlertid ikke være berettiget til videre forprosjektstøtte. 
Prosjektet skal være forankret i kommunal toppledelse.   

Krav til energi- og miljøplaner
•  Energi- og klimaplanen bør ha status som en kommunedelplan eller temaplan  
 for energi- og klima. Det forutsettes at planen er en integrert del av kom- 
 munens sentrale plan- og styringssystem 
• Energi- og klimaplanen skal omfatte mål og planer for energiforsyning, energi-
 bruk og klima i kommunens bygningsmasse og tilsvarende for klimautslipp,  
 energiforsyning /infrastruktur for energi i hele kommunen  
 • Energi- og klimamålene skal tallfestes. Det skal settes minimumsmål på 10 %  
 for redusert energibruk/ klimagassutslipp for hele kommunen 
•  Energi- og klimaplanen skal beskrive prioriterte tiltak for å nå målene  
•  Måloppnåelse skal tidfestes 
•  Planen skal ha en tidshorisont på minimum 5 år 

•  Måloppnåelse skal innrapporteres til Enova i minimum 5 år. Rapporteringen  
 skal i størst mulig grad baseres på kommunes eksisterende rapporteringsrutiner 
•  Energi- og klimaplanen skal behandles og godkjennes politisk

   Krav til forprosjekt for varmeproduksjon og infrastruktur
•  Prosjektet skal være forankret i gjeldende energi- og klimaplan   
•  Prosjektet skal vurdere og begrunne prioritert systemteknisk løsning 
 (fjernvarme/ lokale varmesentraler) og valg av energikilde (biobrensel, 
 bergvarme, avfall osv.)  
• Gjennomføringsevne, finansieringsplan og lønnsomhetsvurderinger skal  
 dokumenteres gjennom nåverdiberegning og internrenteberegning 
•  For bioenergiprosjekter gjelder spesielt at det skal gjøres en vurdering av valg  
 av brenselstype, tilgang på brensel, brenselkostnad og investeringskostnad på  
 anlegg   
•  Andre sentrale parametere i vurderingene er drifts- og vedlikeholdskostnader  
 og oppnåelig varmepris  
•  Prosjektet skal tjene som et beslutningsgrunnlag for å gå videre med prosjektet 
 til en evt. søknad til Enovas varmeprogram   

Krav til forprosjekt for energieffektivisering og konvertering 
i kommunale bygg og anlegg  

•  Prosjektet skal være forankret i gjeldende energi- og klimaplan 
•  Forprosjektet skal omfatte majoriteten av eksisterende kommunale bygninger
  og anlegg og alle planlagte/ kjente kommunale byggeprosjekt de neste 3-5 år
• Forprosjektet skal vise en oversikt over total energibruk og m2 i den eksiste- 
 rende kommunale bygningsmassen og en summarisk oversikt over gjennom- 
 førte tiltak   
• Forprosjektet skal vise en totaloversikt over energibruk i eksisterende anlegg:  
 idrettsanlegg, lysløyper, VAR-sektor (vann/avløp/rensing) og veglys 
•  Gjennom forprosjektet skal det utarbeids en liste/oversikt over tiltaksområder  
 som anbefales gjennomført   
• Det skal utarbeides en overordna strategi for overgang til fornybar energi og  
 energieffektivisering av bygg og anlegg   
•  Forprosjektet skal behandles og godkjennes politisk  
•  Forprosjektet skal tjene som et beslutningsgrunnlag for å gå videre med 
 prosjektet til en evt. søknad til Enovas program for Bygg, bolig og anlegg  

Krav til søknaden
Søknadsskjema for ”Kommunal energi- og klimaplanlegging”, samt veiledning 
for utfylling av søknaden, finnes på www.enova.no. Vi inviterer søkere til å  
kontakte Enova direkte per telefon eller e-post før sluttføring av søknaden.

Søknaden, supplert med en prosjektbeskrivelse, fylles ut direkte på web. 
Vedlegg linkes opp til søknadsskjemaet. Ettersendte vedlegg sendes 
post@enova.no og tittellinjen i e-posten merkes med søknadens referanse-
nummer (NSS xxx), som fremkommer på kvittering fra websøknaden.
Prosjektbeskrivelsen bør ha følgende innhold og ikke overskride tre sider:  
• Innholdet i prosjektet: se kravene for det aktuelle forprosjektet/planen over  
• Fremdriftsplan   
• Kostnads- og finansieringsplan   
• Organisering

Kristiansand var blant de  

første i landet med egen  

energi- og klimaplan, og 

de har allerede rukket å 

revidere den og sette seg 

ytterligere ambisiøse mål for 

energireduksjon og utslipp av 

klimagasser. 

Konkret vil de blant annet 

redusere utslippene til 75% 

av 1990-nivå innen 2025 og 

stabilisere energibruken til 

2004-nivå innen 2010. Blant 

tiltakene er tung satsing på 

utbygging av fjernvarme, og 

de er i ferd med å gjennom-

føre et ambisiøst prosjekt 

med sparing av energi i 

kommunale bygg. Det siste 

skal alene gi redusert energi 

tilsvarende 200 boliger.

Stavanger kommune ut-

arbeidet en ambisiøs klima- 

og energiplan i 2002. 

- Vannbåren varme har vært 

standard for nye utbyggings-

områder i Stavanger de siste 

årene, men nå er også lav- 

energihus i ferd med å bli 

standard. To av byggprosjek-

tene i Norwegian Wood, hvor 

det bygges 15 forbilledlige 

byggeprosjekter med ny- 

skapende og miljøvennlig  

trearkitektur, har et energi-

forbruk innenfor klasse A 

innenfor den nye energi-

merkeordningen, dvs. innenfor  

65 kWh/m2år, mens de andre 

ligger innenfor klasse B, som 

også er godt under de nye 

forskriftskravene, sier miljø-

vernsjef Olav Stav.

- Det å ha en energi- og 

klimaplan med faste målset-

tinger har helt klart gjort 

at vi har kommet så langt i 

arbeidet med energi- og  

klimatiltak som vi har i  

Stavanger, sier Stav 

Se også 
www.enova.no 
eller kontakt vår  
svartjeneste på 
tlf. 08049

Kommunal energi- og klimaplanlegging


