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Relevante støtteordninger hos Enova  
 
I tråd med bærekraftvedtaket fra 2019 er det sentralt for folkehøgskolene å redusere strømforbruk 
og ta i bruk fornybare energikilder for å klare å nå målet om 40 % reduksjon av klimagassutslipp 
innen 2030 (med utgangspunkt i 2019-målingene). Med dagens svært høye strømpriser er det også 
flere folkehøgskoler som ønsker å ta grep i forhold til eget forbruk for å få ned kostnadene. 
Folkehøgskolerådet sender derfor ut et rundskriv med informasjon om relevante støtteordninger hos 
Enova. 
 
Vi viser til FHSR-rundskriv 18/22 Strømstøtteordninger med informasjon om støtte til 
energikartlegging og energitilskuddsordning. Les også pressemeldingen til regjeringen fra 16.09.22 
om strømstøtteordninger. Det er prisområdene NO1 (øst), NO2 (sør) og NO 5 (vest) som får 
strømstøtte. Mer om prisområdene hos Statnett: https://www.statnett.no/om-statnett/bli-bedre-
kjent-med-statnett/om-strompriser/fakta-om-prisomrader/ 
 
Uavhengig av hvilket prisområde skolen er tilsluttet anbefaler Folkehøgskolerådet alle folkehøgskoler 
å gjennomføre energikartlegging. Følg lenke for gratis introduksjonsveileder til energikartlegging hos 
Enova: https://www.enova.no/kunnskap/introduksjon-til-energikartlegging/  En energikartlegging vil 
hjelpe skolen til å få bedre forståelse av hva som skal til for å effektivisere energibruken og unngå 
energitap.   
 
Hver enkelt skole må sende inn egen søknad til Enova. Søknaden kan ikke sendes inn i etterkant av et 
oppstartet prosjekt. Folkehøgskolerådet kan heller ikke søke om midler på vegne av skolene. For at 
en bedrift skal få støtte fra Enova, må støtten være nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. 
Enova støtter ikke tiltak som ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, dermed heller ikke 
prosjekter som allerede har startet. Noen ordninger har søknadsfrist(er), mens andre ikke har. 
Informasjon om de ulike støtteordninger for bedrifter finnes her: 
https://www.enova.no/bedrift/stotte-til-energi--og-klimatiltak-i-virksomheter/  
 
Enova har i hovedsak tre støtteordninger: 

a) Investeringsstøtte 
b) Utredningsstøtte 
c) Forsknings- og utviklingsstøtte 

 
Under a) Investeringsstøtte kan skoler f.eks. søke om støtte til varmesentraler basert på fornybare 
energikilder til bygningsoppvarming. Virksomheter kan få opptil 2 millioner kroner i støtte, basert på 
forhåndsdefinerte støttesatser. Folkehøgskoler som har søkt støtte har fått mellom 300.000-
450.000kr. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. 
Les mer om kriterier og behandlingstid her: https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-
eiendom/varmesentraler/  
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For noen folkehøgskoler kan det også være interessant å se på ordningen om støtte til fullskala 
innovativ energi- og klimateknologi, for teknologi som i bruk gir vesentlig reduksjon av 
klimagassutslipp, effektuttak, spesifikk energibruk eller økt produksjon av energi fra fornybare kilder. 
Les mer her: https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-teknologi/fullskala-innovativ-energi--og-
klimateknologi/  
 
Under b) Utredningsstøtte, kan skoler som eier egne bygg vurdere å søke om støtte til klimavennlig 
materialbruk og ombruk. Her finnes støtteordninger til: 

• Mulighetsstudie - ombruk og fleksibilitet i bygg  

• Prosjektering for ombruk 
 

Les mer om kriterier og frister her: https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/prosjektering-
for-ombruk/ 
 
De meste relevante ordningene for folkehøgskolene finnes her: 
Støtteordninger for energisystemer: https://www.enova.no/bedrift/energisystem/ 
Støtteordninger for bygg og eiendom: https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/  
 
På Enova kunnskap finnes nyttig informasjon og veiledning for bedrifter om energiledelse og 
energikartlegging: https://www.enova.no/kunnskap/  
 
Når det gjelder rådgivningstjenester, så har Folkehøgskolerådet forhørt seg med Enova og andre om 
hvilke firma vi kan anbefale folkehøgskolene å bruke. Per nå kan de ikke gi en slik anbefaling. Hver 
enkelt skole må derfor selv vurdere hvilke firma man ønsker å kjøpe tjenester fra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Folkehøgskolerådet, 
 
 
Einar Opsvik /s/ Anne Tingelstad Wøien /s/ 
leder daglig leder 
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