Oppdatert spørsmål og svar pr. 26.11.18
Spørsmål: Må det lages en konsortieavtale lik den på hjemmesiden deres, eller er en intensjonsavtale
som vi lagde til søknad om prekvalifisering tilstrekkelig?
Svar: En konsortieavtale er mer forpliktende enn en intensjonsavtale, og vi vil på dette stadiet av
prosjektet kreve at det legges ved en underskrevet konsortieavtale. Denne avtalen trenger ikke være
helt lik den vi har lagt ut på hjemmesiden, den er mer ment som et forslag. Avtalen kan tilpasses det
enkelte konsortiet sitt behov.
Det som er viktig er at avtalen synliggjør og regulerer de enkelte aktørenes sine plikter og rettigheter
i prosjektet.
Spørsmål: Prosjektbeskrivelsen vår er i overkant av xx sider. Hvor lang kan/bør prosjektbeskrivelsen
være?
Svar: Prosjektbeskrivelsen kan maksimalt være på 15 sider eks. vedlegg. Vi foretrekker at søknadene
er kortfattede og presise på hva prosjektet skal oppnå.
Spørsmål: I periodiseringstabellene ligger det 8 år. Skal man legge til kolonner dersom forventet
levetid er mer enn 8 år, og vil Enova utbetale støtte kun i 5 år?
Svar: Denonstrasjonsprosjektets varighet er maksimalt 6,5 år. Dette setter også rammen for hvor
lenge Enova utbetaler støtte.
Spørsmål: Er det slik at skillet mellom investeringskostnader og leie av utstyr/avskrivning går på
fysisk kjøp eller leie?
Svar: Investeringskostnader er de fysiske investeringskostnadene. Dersom prosjektet har både
leiekostnader og avskrivninger, kan disse synliggjøres i et eget vedlegg. Leiekostnader er i
utgangspunktet kostnader knyttet til fysiske komponenter etc. som konsortiet leier fra noen andre,
og ikke kjøper og eier selv.
Spørsmål: Vil timekostnad 3.part havne på den som betaler regningen eller kan man fordele
denne kostnaden på hele konsortiet?
Svar: Denne kan fordeles på hele konsortiet dersom dette er mest hensiktsmessig.

Spørsmål: Vi vil anta flere aktuelle teknologier har en levetid som er betydelig lengre enn de 6,5
årene perioden varer.
Er det slik at restverdi trekkes fra totalsum slik at om vi totalt søker om 35 millioner og har en
restverdi på anlegget etter 6,5 år på 10 millioner, får vi bare beregnet støtte ut fra 25 millioner?
Svar: Ja, i eksempelet over vil støttegrunnlaget være 25 millioner. Ved beregning av restverdi er det
flere faktorer som spiller inn, både teknisk og økonomisk levetid. Det er mange
teknologier/komponenter som kan ha en teknisk restverdi, men som i praksis vil ha en økonomisk
restverdi på null. Det er opp til konsortiet å vurdere hvilken veid restverdi prosjektet har etter endt
demoperiode på maksimalt 6,5 år. Her spiller både teknologisk utvikling i perioden, flyttbarhet på
komponentene etc. inn.
Spørsmål: Har dere noen faste satser for vurdering av restverdi?

Svar: Nei, vi har ikke det. Konsortiet gjør selv en vurdering av restverdien etter endt
demonstrasjonsperiode.
Spørsmål: Personal og indirekte (40%) versus de andre kostandspostene: Vi ønsker ser på balansen i
40% (indirekte) vs. 60% (investeringer), kan vi legge sammen "Kostnader System + Fysiske
investeringer + Avskrivninger + Direktekostnader", dvs. alt som ikke er Indirekte og personal/timer?
Svar: Ja, dette kan legges sammen. I tilfeller hvor dette blir relativt omfattende, anbefaler vi at dere
spesifiserer i et eget vedlegg hvordan dette er tenkt og gjort.
Spørsmål: I søknadssenteret er det en ganske omfattende tekst som beskrives. Det spørres her om
mye av det samme som i prosjektbeskrivelsesmalen og excelarket. For å unngå dobbeltarbeid, hvor
skal man prioritere å fylle inn søknadssenteret?
Svar: Siden det ofte ikke er sammen person som utformer prosjektbeskrivelsen som skal rapportere i
ettertid, er det viktig at søknadssenteret fylles ut så godt som mulig. Ofte kan mye av samme teksten
som står i prosjektbeskrivelsen brukes også i søknadssenteret, slik at merarbeidet minimeres.
Spørsmål: I kap.4 i søknadssenteret står det at vi må føre på restverdi på investeringer etter
prosjektperioden. For eksempelvis et batteri med forutsatt levetid på 25 år og demoperiode på 5 år,
betyr dette at Enova kun støtter 20% støtte av totalutgift?
Svar: Se svar overfor.

