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Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Energy efficiency improvement 
measures 

Sadiya M. Jama 

Ministry of Petroleum and Energy 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Enova and The Energy Fund 

• Enova is a State Enterprise owned by MPE 
• Goal: “Enova promotes environmentally friendly 

restructuring of energy end-use and energy and 
climate production, and contributes to development of 
energy technology.” 

• Established in 2001 

• The Energy fund is financed by a levy on 
the electricity grid tariff and through 
allocations from the state budget.  

• Approximately 1800 MNOK ($300 million) 
added annually.  
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av for bokmål under 

”språk” 

Enova’s measures aimed at small 
energy consumers 

• Support scheme for private households 

• Support scheme for SMEs 

• Support scheme for building owners 

• Advisory and information work 
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Households 

 

Investment support in household sector for: 

• energy advisement  

• renovation  

• phasing out oil boiler 

• conversion from electric heating to renewable 
water heating. 

• solar collector system and central heating 
management system 
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Buildings 

• Investment support for new/renovated 
residential, commercial, and public buildings. 

• Support from Enova dependent on going 
beyond minimum building regulations. 

 

Investment Support for: 

• Passive House Feasibility Studies 

• Passive Houses and Low Energy Buildings 

• Existing Buildings and Outdoor Facilities 

• Local heating plant 
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SMEs 

• The program is aimed at measures to 
reduce energy consumption and/or 
conversion to renewable energy carriers in 
the Norwegian mainland industry. 

 

• Investment support in industry for:  

– energy management 

– implementing of energy measures 
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Advisory and information work 

• “Ask Enova” (the information helpline) 

 

• “Enova Recommends” (recommended products) 

 

• “Enova Rainmakers” (energy awareness 
program for children) 

 

• Courses and training 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” Thank you for your attention! 
 

 
Sadiya M. Jama 

Advisor 

Ministry of Petroleum and Energy 

Energy and Water Resources Department 

E-mail: smj@oed.dep.no  
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