Støtte til
oppgradering av bolig

program: støtte til oppgradering av bolig

Når du først pusser opp,
gjør det skikkelig
Støtte til oppgradering av bolig er et tilbud til deg som
tenker ambisiøst, helhetlig og har et energifokus når
du skal pusse opp. Enova kan bidra med å støtte noe av
merkostnadene til en energioppgradering av boligen.

KONTAKTINFO
Søknadsveiledning:
Enova Svarer, tlf. 800 49 003
facebook.com/enovasvarer
svarer@enova.no,
enova.no

Støtte til oppgradering av bolig
For å få støtte til oppgradering må en
energirådgiver energimerke boligen din
og utarbeide en detaljert tiltaksplan, se
tilbudet ”Støtte til energirådgiving”.
Tiltaksplanen gir en oversikt over hva
du kan gjøre for at boligen skal trenge
mindre energi. Det innebærer at
vegger, vinduer, tak, gulv og dører må
forbedres betydelig slik at du reduserer
varmetapet med minst 30 prosent.
Boligens oppvarmingssystem kan heller
ikke være basert på fossil og/eller elektrisk
oppvarming alene.

Går du med planer om å gjøre
boligen din enda bedre? Enova
har kunnskap og kan gi gode råd
- i tillegg til å bidra økonomisk.
Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang.

Hvem kan søke?
Vi ønsker å støtte deg som vil strekke
seg litt lenger for å oppnå et best mulig
resultat. Målgruppen er private boligeiere,
og tilbudet passer best for deg som bor
i enebolig, tomannsbolig eller annet
småhus. Du må både være juridisk
eier av boligen og den som betaler for
oppgraderingen.

Hva kan jeg motta i støtte?
Det er to nivå for støtte. Kravene for å få
støtte på nivå 1 er høyere enn på nivå 2.
Nivå 1: kr 700 per m²,
maks kr 125 000 per søknad.
Nivå 2: kr 600 per m²,
maks kr 110 000 per søknad.
Det er boligarealet før tiltak som legges til
grunn ved beregning av støttebeløpet.
Hvem kan hjelpe meg med jobben?
Vi stiller kvalifikasjonskrav til de som skal
utføre jobben for deg. For at du skal få
støtte, må du bruke et firma som har lokal
eller sentral godkjenning med overordnet
ansvar som utførende innen tiltaksklasse 1.
Søk før du kjøper
Du må ha mottatt tilsagn om støtte
før byggearbeidene kan starte. Enova
støtter ikke påbegynte eller gjennomført
oppgraderingsprosjekt.

Boligsameier, borettslag og kommersielle
aktører kan søke om støtte til oppgradering
av eksisterende bygg på enova.no/borettslag.

Se enova.no for fullstendig oversikt over støttevilkårene.
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