Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Naksta.

30-01-2019 13:25 CET

Slik skal Enova kutte utslipp i industrien
Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i
industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere
oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
-På veien mot en industri uten utslipp i 2050 må Norge få til to ting. Vi må
utvikle flere nullutslippsløsninger, og vi må flere til å ta i bruk teknologi som
allerede finnes, men som av ulike grunner ikke tas i bruk i stort nok volum.
Denne nye satsingen skal bidra til det siste. Med et slikt tilbud på plass
kombinert med vår sterke satsing på nye nullutslippløsninger skal vi bidra til
at industrien kutter utslipp på kort og lang sikt, sier administrerende direktør
Nils Kristian Nakstad i Enova.

Tre satsinger
Det nye tilbudet er rettet mot spissede målgrupper gjennom tematiske
satsinger to ganger i året. De første tematiske satsingene er
spillvarmeutnyttelse, utfasing av fossile energibærere og landstrøm til
oppdrettsanlegg.
-De to første henger egentlig sammen. Bruk av fossile energibærere til
varmeformål i industrien innebærer vesentlige klimagassutslipp. Samtidig har
industrien mye varme som i dag går til spille som kunne vært utnyttet både
til varme- og kraftformål. Vi ønsker både å støtte teknologi og løsninger som
bidrar til at industrien får utnyttet mer av denne spillvarmen, og andre tiltak
som kan redusere behovet for fossil energi, som for eksempel biobrensel og
varmepumper, sier Nakstad.
Grunnen til at disse løsningene ikke tas i bruk i stor nok grad i dag, er enten
at investeringskostnadene er for høye eller at industribedriften har nok
erfaring med løsningene til at de tar sjansen på å ta dem i bruk. Enova
avviklet nylig tilbudet om energiledelse i industrien, og mener at det nå på
høy tid å gå fra analyser til handling.
-Vi håper dette tilbudet gir markedet det nødvendige skyvet som må til for at
disse løsningene skal bli fullt ut konkurransedyktige. Vi har hatt et veldig
godt samarbeid med industrien gjennom mange år, og vet at det er mange
bedrifter som er både ivrige og flinke til å kutte energibruk og utslipp
gjennom smarte løsninger, sier Enovadirektøren.
Siste runde med landstrøm til oppdrettsanlegg
Mens de to andre satsingene er nye, markerer det siste temaet avslutningen
på Enovas støtte. . De siste årene har en rekke oppdrettsanlegg erstattet
dieselaggregat med elektrisitet fra land. Over 80 lokaliteter har gått fra fossilt
til fornybart. Nå mener Enova at denne omstillingen vil fortsette uten deres
hjelp.
-Både vi og bransjen har investert betydelige midler i dette, og gjennom det
redusert dieselforbruket med nesten 6 millioner liter i året. Nå tar vi et siste
krafttak. I framtiden vil vi fokusere på de løsninger som også kan få anlegg
hvor det er lite hensiktsmessig med strøm fra land over på fornybar energi,

framhever Nakstad.
Ønsker innspill
Støtteprogrammets tematiske satsinger kan endres for hver søknadsfrist og
Enova ønsker innspill fra markedet i forhold til prioriteringene.
Temaene for hver utlysning vil bli beskrevet på programmets hjemmeside
på www.enova.no

Se video på YouTube her

Dette er områder som Enova vil støtte:
Spillvarmeutnyttelse: Industrien har mange varmestrømmer som kan utnyttes
til varme- eller kraftformål, men som i dag går til spille. Enova ønsker å
stimulere til økt utnyttelse av spillvarme, med hovedvekt på økt utbredelse
av teknologi og løsninger som har overføringsverdi utenfor den enkelte
bedrift og som har potensiale til å kunne etablere seg i markedet uten støtte
på sikt.
Utfasing av fossile energibærer: Bruk av fossile energibærere til varmeformål
i industrien innebærer vesentlige klimagassutslipp. Enova ønsker å stimulere
til erstatning av fossil energibruk med klimavennlige alternativer, som økt

bruk av fast biobrensel eller varmepumper som benytter ekstern varmekilde.
Landstrøm til oppdrettsanlegg: Energibruken på oppdrettsanlegg er i høy
grad basert på fossile energibærere. Enova ønsker å stimulere til erstatning
av fossil energi med klimavennlige alternativer, som elektrifisering fra land
for anlegg der dette er hensiktsmessig. Et stort antall prosjekter har allerede
mottatt støtte til landstrøm, og Enova ønsker framover å øke fokus på
alternativer til dette. Denne utlysningen er siste mulighet til å søke om støtte
til elektrifisering fra land.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen
krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og
skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og
klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.
Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av
Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite
kostnadspåslag på strømregningen.
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