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Enova-støtte til elektrifisering av sjøtransporten og offshore 

forsyningsfartøy (PSV)  
 
Maritimt Forum viser til pressemelding av 22. mars d.å. der Enova kunngjorde at 
statsforetaket nedjusterte støttesatsene tilknyttet sjøtransporten den 9. april, og at 
programstøtte til offshore forsyningsfartøy (PSV) avvikles som helhet ved utgangen av 
april.   
 
Enova begrunner endringene med at tiltakene ikke er like utløsende for opptaket av nye 
teknologier som tidligere, og at det har vært en mangedobling av antall søkere. Vi forstår 
det slik at endringene også gjennomføres fordi tidlig markedsintroduksjon nå vurderes for 
gjennomført, og at batterihybrid anses som moden teknologi.  
 
Enova har vært en viktig kilde til finansiering for hybridisering av sjøtransporten og 
offshoreflåten. Siden 2018 har statsforetaket delt ut over 850 mill. kroner, og blant annet 
bidratt til hybridisering 128 fartøy, inkludert 21 offshorefartøyer.  
 
Denne støtten har vært avgjørende for flere av våre medlemsbedrifter: For rederiene har 
støtten vært utslagsgivende for avgjørelse om å hybridisere til batteri, og for 
nybyggingsverftene har støtten vært en viktig kilde til oppdrag. For klyngen som helhet 
har støtten bidratt til å sette kurs mot 2030-målene om en halvering av 
klimagassutslippene fra nasjonal skipsfart. 
 
Derfor er vi bekymret for at Enova nå velger å endre ordninger som har vært viktige for 
den norske maritime klyngen. Vi mener også at tidspunktet for å gjennomføre disse 
endringene var uheldig. Dessuten er det svært knapp frist mellom tidspunkt fra Enovas 
varsling, til avviklingen av tiltaket for PSV. 
 
De norske nybyggingsverftene erfarer vanskelige tider som følge av koronapandemien. 
Koronakrisen kom på toppen av flere år med krevende omstruktureringer etter oljekrisen 
i 2014. Maritimt Forum har siden pandemiutbruddet pekt på at ett av de viktigste 
aktivitetsskapende tiltakene for å understøtte verdiskapingen, sysselsettingen og 
samholdet i den norske maritime klyngen vil være å fremskynde hybridiseringen av 
offshoreflåten. For verftene vil avviklingen av programstøtte til offshore forsyningsfartøy 
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sannsynligvis føre til mindre aktivitet i en tid der vi trenger å holde hjulene i gang for å 
bevare et kritisk viktig segment i den maritime klyngen.  
 
Sammen med de store nybyggingsverftene, er offshoreservice det segmentet som har vært 
hardest rammet av den pågående krisen. Offshorerederiene har ikke økonomiske muskler 
til å gjennomføre hybridiseringen uten Enova-støtten, og programavviklingen vil derfor 
bremse opp for den nødvendige hybridiseringstakten. De største operatørene på norsk 
sokkel vil innen få år ventelig sette som krav for kontraktsinngåelse at offshore 
forsyningsfartøy skal være hybride. Det står nå igjen ca. 200 norsk-kontrollerte norske 
PSVer som kan hybridiseres. Vi risikerer derfor nå å miste tid for å omstille 
offshorerederiene til et nødvendig og etterlengtet hybridiseringskrav fra operatørene.  
 
Vi erfarer at det er mulig å søke om programstøtte til offshore forsyningsfartøy frem til 30. 
april, så lenge oppstart skjer innen seks måneder og at prosjektet ferdigstillelses innen ni 
måneder. Det er imidlertid betydelig usikkerhet om offshorerederiene kan få på plass 
oppstart innen seks måneder, og ferdigstillelse innen ni måneder. 
 
Vi ber derfor Enova om å utsette avvikling av programstøtte til offshore forsyningsfartøy 
(PSV), slik at hybridiseringsprosjekter også kan gjennomføres ut 2022. Dette vil være 
avgjørende for å skape mer forutsigbarhet for både offshorerederiene og verftene i en tid 
som er krevende for hele den norske maritime klyngen.  
 
Til høsten har regjeringen varslet at den vil komme med en handlingsplan for lav- og 
nullutslipp. En utsettelse av avviklingen av ovennevnte program vil også gjøre det mulig å 
vurdere programstøtten i lys av handlingsplanens innhold.  
 
Vi etterlyser også mer transparente begrunnelser for Enovas avgjørelser om å nedjustere 
støttesatsene for sjøtransporten. Vi mener disse satsene burde videreføres på samme nivå. 
Generelt etterlyser vi at det gis lengre forvarsel. Dette mener vi vil bidra til å gi næringen 
mer forutsigbarhet.  
 

Med vennlig hilsen, 

 
Ivar Engan 
Daglig leder  
 
 


