Landstrømanlegg i Kristiansand havn.
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Nye muligheter for
landstrøm-støtte
Etter å ha tildelt 82 millioner til 13 landstrøm-prosjekter tidligere i mai,
åpner Enova i dag neste konkurranse for støtte til å redusere utslipp fra skip
ved kai.
– Landstrøm er et viktig satsingsområde for Enova for å kutte utslipp fra
sjøfarten, hvor 7 prosent av klimagassutslippene skjer mens skipene ligger
til kai. De 82 millioner kronene vi tildelte 11. mai var bare starten. Vi har tro

på å kunne realisere enda flere gode landstrømprosjekter denne gangen,
sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.
Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser, og i dag
utlyses den andre runden. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene
blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye
støtte det er søkt om.
– Dermed får vi hjulpet i gang de aller mest kostnadseffektive prosjektene
først, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig,
forklarer Kvam.
Hun forsikrer at også søkere som ikke nådde opp i sist runde, kan søke –
såfremt prosjektene ikke er påbegynt.
Inntil 90 prosent støtte
Mens søkere i den første utlysingsrunden kunne søke om inntil 100 prosent
av investeringskostnaden, er satsen denne gangen redusert til 90 prosent.
– Vi ser at en viss grad av egenfinansiering skaper større eierskap til
prosjektene. Dette gir bedre kvalitetssikring og styrker prosjektene, sier
Kvam.
Samtidig understreker Kvam hvorfor Enova fortsatt åpner for en høy
støtteprosent:
– Mange anlegg vil bli lite brukt i begynnelsen, i påvente av at flere skip
utstyres med landstrømtilknytning. Jo tidligere man er på banen, jo større er
derfor de kostnadsmessige ulempene, og det er denne risikoen Enova kan
være med og avlaste. Etter hvert som flere skip bygges om, vil
lønnsomheten for anleggene gå opp og det reelle støttebehovet gå ned, sier
Kvam.
Søknadsfristen er 15. september. Vinnerne vil bli offentliggjort innen nyttår.

Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i
norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og
tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige
energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp
og økt forsyningssikkerhet.
Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk
støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også
ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av oljeog energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra
Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er

lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.
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