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Formål 
Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå 
Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til 
lavutslippssamfunnet.

Delmål
Enovas delmål er å bidra til:
• reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030
• teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til 
utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050 

Enovas aktivitet skal rettes mot senfase teknologiutvikling 
og tidlig markedsintroduksjon, med sikte på å oppnå varige 
markedsendringer slik at løsninger tilpasset 
lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte.
Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer.

Avtalen 2021 - 2024



Helhetlig incentivstruktur



Omfattende satsing på maritim sektor

* I tillegg kommer støtte til prosjekter med ny teknologi i fartøy og ladeinfrastruktur til fylkeskommunale båtsamband
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Et fungerende markedet for batteri 
elektrifisering til sjøs
Vi startet med fergene..

•Siden 2016 har Enova støttet fylkeskommuner med:

•960 MNOK till infrastruktur for elektrifisering av
•43 ferjesamband

Hurtigbåt:
Enova har støttet støtte fylkeskommuner med:
•38 MNOK
•6 hurtigbåtsamband





Reduser barrierene med pilotering

Barrierer for elektrifisering av hurtigbåter
• Svært energikrevende - høy hastighet og lange 

distanser
• Vekt og plass ombord

Vi ønsker oss flere hurtigbåtprosjekter som tar i 
bruk nye energi- og klimateknologi

• Innovativ energieffektivisering
• Alternative drivstoff

Fylkeskommunen som tilrettelegger -
innovative anskaffelser og nye anbudsprosesser



Forprosjekt: Hydrogen til maritim transport
Støtte til utredning av prosjekter som skal produsere 
hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor

Hvorfor?
•Gjøre hydrogen uten eller med 
svært lave utslipp tilgjengelig til en 
kostnad som brukerne kan bære

•Realisere teknologiutvikling og 
demonstrasjon av teknologi som tar i 
bruk hydrogen



•Konkurranse med planlagt søknadsfrist i Q2 2022

•Maksimalt 150 millioner kroner i støtte per 
prosjekt

•Forventer hard konkurranse om midlene: 

•2 til 4 prosjekter

•Planlagt lansering av utlysningen Q4 2021

•Forventede rangeringskriterier blant annet:
•Kostnadseffektivitet
•Markedspotensial

Hovedprogram om 
investeringsstøtte til
hydrogenproduksjon



enova.no


