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Nytt, stort enegi-
effektiviseringsprosjekt

Kriterier for støtte fra Enova
Enova er et statsforetak som 
eies av olje- og energideparte-
mentet. Gjennom programmet 
“Støtte til energitiltak i indus-
trien” bidrar Enova til fornybar 
og effektiv energibruk i norsk 
industri. 
For at prosjektet skal kunne 
støttes økonomisk, må noen el-
ementer være på plass. 

- For det første ser vi på energieffektivisering. 
Prosjektet må bidra til redusert energibruk per 
produserte enhet. Vi ser også på utnyttelsen 
av overskuddsenergi, slik som gjenvinning 
av varme eller kulde til egen bruk, eller for 
å levere til andre, eventuelt gjenvinning til 
kraftproduksjon. Vi vurderer også omlegging 
til fornybar energi fra fossil eller elektrisk ter-
misk forsyning til fornybare kilder, forteller 
seniorkommunikasjonsrådgiver ved Enova, 
Evy Aspheim.
Hun legger til at prosjektet må resultere i re-
dusert energibruk, gjenvunnet energi og/el-

ler konvertering til fornybar energi på minst 
100 000 kWh/år. Tiltaket må gjennomføres 
på norsk territorium eller i norsk økonomisk 
sone.

Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad 
de fyller følgende punkter:
• ambisiøst energimål i forhold til 
 bedriftens totale energibruk 
• lang levetid for energiresultatet 
• høyt energiresultat i forhold til utløsende  
 støtte (kWh/støttekrone) 
• dokumentert gjennomføringsevne
- Det er spesielt viktig at bedriften passer på 
å sende inn søknaden før de beslutter prosjek-
tet. Siden vår støtte skal være utløsende, kan 
vi ikke støtte prosjekter som allerede er igang-
satt, poengterer Aspheim og fortsetter:
- Søk når prosjektet er klart definert og har all 
nødvendig informasjon på plass. Det er ingen 
faste søknadsfrister, og behandling av saken 
starter umiddelbart etter at søknaden er mot-
tatt hos oss. Saker der støtten utgjør mer enn 
20 millioner kroner må styrebehandles, og da 
må lengre saksbehandlingstid påregnes, av-
slutter Evy Aspheim i Enova.

• AIRCONDITION 
• 3 SETER 
• RADIO/CD MED BLUETOOTH 
• SKYVEDØR MED VINDU 
• ESP 
• LAKKERTE FANGERE, LISTER, 

SPEIL OG LED LYS 
• SKINNRATT

*Tilbud kr. 85,- er eks mva. 
GARANTI 5 ÅR/100.000 KM. Forbruk blandet kjøring fra 0,45 l/mil.CO2-utslipp fra 118 g/km. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS.

VI FEIRER MED JUBILEUMSTILBUD

 NAVI OG DAB+ 
FOR KUN  KR. 85,- *

PARTNER MESTER 
2 WD 90 HK FRA

• PEUGEOT PARTNER MESTER

Ranenget 1, 8600 Mo i Rana
Tlf.: 75 12 99 00 • Fax: 75 12 99 01

 KR.  176.000.-
 EKS MVA

ÅR I NORGE

Positivt signal!
- Dette er et meget bra signal for både Mo Industri-
park og Rana. At vi har fått vedtatt og bevilget pen-
ger til dette prosjektet, viser at det er stor vilje til 
å satse fra Glencore-konsernet sin side, sier Bjørn 
Ugedal.
Enova har gitt økonomisk støtte til det miljøvenn-
lige prosjektet til Glencore.
- Vi har fått tilsagn om støtte på omlag 20 prosent 
av investeringen, med bakgrunn i den gode reduk-
sjonen i energiforbruket vi vil oppnå med den nye 
ovnen. 
Den nye ovnen vil gjøre det mulig å øke volumet av 
brennbar avgass (CO), som i økt grad kan erstatte 
andre typer fossile brennstoff hos gasskundene i 
MIP, sier han.
Den ombygde ovnen vil være topp moderne med 
ny teknologi og trafo. Den vil bruke 25-30 GWh 
mindre energi i året sammenlignet med den gamle 
ovnen, avslutter Bjørn Ugedal, adm.dir. i Glencore 
Manganese Norway AS.


