
 

 

 

 

 

FAKTAARK 

 

 

ESA godkjenner Enova-ordninger 

 

EFTAS overvåkingsorgan (ESA) har godkjent de to Enova-ordningene Demo 

scheme og Eco-Inn scheme sammen med ordningen for infrastruktur til alternative 

drivstoff. 

 

Ordningene vil gjelde fra 1. januar 2017 til utgangen av 2022 og er en fortsettelse – med 

noen endringer – av ordninger som også tidligere er blitt godkjent av ESA. Forgjengerne 

for de to første er blitt administrert av Enova under Energifondsordningen, som ble 

godkjent av ESA i 2011. Ordningen for infrastruktur til alternative drivstoff ble godkjent i 

2015. 

 

Målet med Demo-ordningen er å fremme utprøving av ny teknologi og nye prosesser og 

produkter innen områdene fornybar kraftproduksjon, energieffektivisering og lavere 

klimagassutslipp. Det langsiktige målet er å få mer energi- og klimateknologi tilgjengelig 

for bruk i markedet. Ordningen støtter demonstrasjonsprosjekter for teknologi som er forbi 

forsknings- og utviklingsstadiet. Og den støtter demonstrasjon under realistiske 

driftsforhold av teknologi og løsninger som ikke er tatt i bruk av relevante markedsaktører 

ennå. Enova vil bruke betingede lån og tilskudd for å fremme denne typen prosjekter. 

 

Eco-Inn-ordningen fremmer innovative prosjekter som har betydelig bedre miljøvern som 

målsetning utover rammer som er satt av EU-standarder, eller bedre miljøvern der det ikke 

er satt slike standarder. I denne ordningen vil Enova ta i bruk markedsbaserte lån og en 

rekke andre støtteinstrumenter som betingede lån, lån med lav rente, garantier og tilskudd, 

avhengig av om det er finansieringsbehov eller utfordringer knyttet til lønnsomheten i 

prosjektene.  

 

Ordningen for infrastruktur til alternative drivstoff består av fem ulike ordninger for 

ladestasjoner for el-biler, for landstrøm-forsyning, for fyllestasjoner for hydrogen- og 

biodrivstoff, samt for LNG-forsyning til skip. 

 

Enova har også tatt i bruk det generelle gruppeunntaket (GBER) for å unnta andre 

tilskuddsordninger fra notifisering. ESA har derfor ikke tatt noen avgjørelser for disse. 

 

Dokumenter 

De tre avgjørelsene tatt 15. desember 

 Demo scheme 

 Eco-Inn scheme 

 Infrastruktur for alternative drivstoff 

 

Informasjon om GBER-programmer 

 GBER-infoark 

 

Tidligere støtteavgjørelser 

 Energifondsordningen 

 Program for infrastruktur til alternative drivstoff  

 

http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/234-16-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/233-16-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/232-16-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/state-aid/gber-information-sheets/norway/2016
http://www.eftasurv.int/media/decisions/248-10-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/336-15-COL.pdf
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Hva er offentlig støtte? 

Offentlig støtte er tilskudd som staten tildeler aktive markedsaktører. 

 

I henhold til EØS-avtalen er det snakk om offentlig støtte når det gis tilskudd: 

• av et EØS-land eller via offentlige midler 

• som innebærer en fordel for mottakeren 

• som favoriserer visse bedrifter eller produksjonen av visse varer 

• som kan vri konkurransen og påvirke handelen i EØS 

 

Tilskudd kan kun kategoriseres som offentlig støtte når alle vilkårene over er innfridd. 

 

Spillereglene 

EØS-avtalen inneholder på lik linje med EU-traktaten et generelt forbud mot offentlig 

støtte for å hindre konkurransevridning og negativ innvirkning på handelen i EØS. 

Reglene skal sikre like vilkår for selskaper i hele EØS og forhindre proteksjonisme 

gjennom statlige bidrag. 

 

Det er mange unntak, noe som betyr at offentlig støtte kan godkjennes når den er 

nødvendig for å sikre blant annet en velfungerende økonomi, regional utvikling, 

investering i forskning og utvikling eller miljøvern. All offentlig støtte må imidlertid 

kontrolleres og er kun tillatt dersom den innfrir strenge krav. For eksempel er støtte til 

selskapers daglige driftskostnader sjeldent tillatt. 

 

ESAs rolle 

ESA kontrollerer offentlig støtte som gis av Norge, Island og Liechtenstein, på samme 

måte som EU-kommisjonen kontrollerer offentlig støtte gitt av medlemslandene i EU. 

Alle planer om å gi offentlig støtte må notifiseres til ESA før den gjennomføres, dersom 

vilkårene for fritak fra notifisering ikke er innfridd. ESA undersøker om planene utgjør 

offentlig støtte, og om støtten kan godkjennes etter unntakene. 

 

For å kunne håndheve reglene kan ESA be landene utlevere relevant informasjon og kreve 

tilbakebetaling dersom offentlig støtte er tildelt på tvers av EØS-reglene. 

 

Mer informasjon 

 Offentlig støtte på ESAs nettsider 

 ESAs retningslinjer for offentlig støtte til miljøvern og energi 2014-2020 

 

 

EFTAs overvåkningsorgan ESA 

 Påser at Norge, Island og Liechtenstein overholder EØS-avtalen 

 Beskytter rettighetene til enkeltpersoner og markedsaktører 

 Påser at nytt EØS-regelverk innføres når det skal 

 Forfølger brudd på EØS-reglene 

 Håndhever reglene for offentlig støtte 

 Griper inn ved brudd på konkurransereglene 

http://www.eftasurv.int/state-aid/
http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Guidelines-on-State-aid-for-environmental-protection-and-energy-2014-2020.pdf

