Kriterier for støtte til luft-til-vannvarmepumpe
Dette må du vite før du starter registrering av tiltaket:
•

Luft-til-vann-varmepumpen skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge
o Støtten forutsetter at du er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er gjennomført.
o Dersom du eier mer enn én bolig eller fritidsbolig kan du få støtte til tiltak i disse så lenge
formålet med boligene ikke er utleievirksomhet.
o Du kan ikke få støtte til felles anlegg i sameier og borettslag med mer enn fire boligenheter.
o Du kan ikke få støtte til tiltak i nye leilighetsbygg og andre boliger i utbyggingsprosjekt, hvor tiltaket
inngår i kontrakt og leveranse fra utbygger.

•

Luft-til-vann-varmepumpen skal forsyne boligen med vannbåren oppvarming

•

Varmepumpeanlegget må være nyetablert i din bolig
o Du kan ikke motta støtte til utskifting av gammel varmepumpe.

•

Arbeidet skal være utført av fagfolk
o Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig
fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten du betaler for. I
tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.

•

Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til luft-tilvann-varmepumpe i samme bolig tidligere

•

Fakturadokumentasjon for luft-til-vann-varmepumpen, inkludert installasjonskostnader, må
være datert innenfor de siste 18 månedene

•

Dersom du ønsker ekstra støtte til fjerning av oljefyr og -tank, må dette være gjennomført
etter Enovas kriterier
o Se våre nettsider for nærmere informasjon.

Dette må du legge ved i registreringen:
•
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Komplett fakturadokumentasjon for tiltaket
o Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra
fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
o Fakturaen må være utstedt til deg, evt. dere, som eier boligen og som registrerer tiltaket.
o Dersom tiltaket er delt mellom to til fire boligenheter, må du ha en egen faktura utstedt til deg
for din andel av kostnadene.
o Varmepumpemodellen må være spesifisert på fakturaen.
o For å få ekstra støtte til fjerning av oljefyr og -tank må det i tillegg sendes inn
fakturadokumentasjon som dokumenterer dette.

Dette kan du få utbetalt:
•
•

25 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.) inntil 5 000 kroner for luft-til-vann-varmepumpe
I tillegg kan du få 10 000 kroner til fjerning av oljefyr og -tank.

NB!
Fra 1. juni 2019 ble maksstøtten for luft-til-vann-varmepumpe redusert fra 10.000 kroner til 5.000
kroner. Samtidig ble støtten på 10.000 kroner til energimåler fjernet.
Etter 31.desember 2019 gir ikke Enova lenger støtte til fjerning av oljefyr og -tank. For å få støtte må
tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal innen 31.desember
2019.
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