Informasjon og generelle krav
Informasjon om statsstøtte
Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. EØS-avtalen inneholder et generelt forbud
mot statsstøtte for å hindre konkurransevridning og negativ innvirkning på samhandelen i EØS-området. Det er
flere unntak fra dette forbudet som gjør at statsstøtte likevel kan tillates der det er nødvendig, for eksempel for å
beskytte miljøet eller fremme investeringer i forskning og utvikling.
For at støtte skal være lovlig må den enten godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) eller dekkes av en av
unntaksbestemmelsene i Det alminnelige gruppeunntaket. Støttebeløp som overstiger 15 millioner euro må alltid
godkjennes av ESA.

Vilkår for statsstøtte
Statsstøtte kan bare lovlig tildeles når støtten er en forutsetning for å oppnå målet for den aktuelle
støtteordningen. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte.
Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller
at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil Enova gjøre en konkret
vurdering av om støtten er nødvendig. Her vil Enova legge vekt på hva som er søkers alternativ til å gjennomføre
prosjektet, og hvorvidt prosjektet er lønnsomt uten støtte.
Støtten skal være knyttet til merkostnadene ved å velge en mer miljøvennlig løsning enn alternativet. Støtten vil
være begrenset til å dekke en andel av disse kostnadene.
Maksimalt støttenivå er definert i statsstøtteregelverket og er blant annet avhengig av formålet med prosjektet,
virksomhetens størrelse og valgt teknologi. Støttenivået kan være ytterligere begrenset i Enovas programmer.
Vilkårene for statsstøtte er strengt regulert, og dersom støtte tildeles ulovlig skal den kreves tilbake i sin helhet.
Kravene i Enovas programmer og Enovas saksbehandlingsprosess skal ivareta at alle vilkårene i regelverket er
oppfylt før støtte tildeles. Søker har plikt til å oppgi relevant og riktig informasjon.

Annen offentlig støtte
Dersom prosjektet mottar støtte fra andre statlige ordninger eller tidligere har mottatt støtte fra Enova, må dette
vurderes opp mot lovlig støttenivå i statsstøtteregelverket. Dette gjelder både direkte økonomisk støtte, men også
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andre økonomiske fordeler, som for eksempel tomtekjøp til under markedspris eller subsidierte lån fra en offentlig
aktør. Søker er ansvarlig for å informere Enova om slik støtte. Søker må også informere Enova dersom det er søkt
om eller det er planlagt å søke om slik støtte til prosjektet.

Taushetsplikt og publisering
Enovas ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven, og alle søknader blir behandlet fortrolig.
Alle tilsagn om støtte blir offentliggjort på vår hjemmeside. Her framkommer støttemottakers navn, innvilget støtte
og forventet energi-, klima- eller effektresultat.
All tildelt støtte over 500 000 euro vil bli publisert i det nasjonale registeret for statsstøtte. Registeret inneholder
blant annet støttemottakers navn, organisasjonsnummer, type virksomhet, støttebeløp, tildelingstidspunkt og hva
det er gitt støtte til.

Generelle krav til søker og prosjektet
For å kunne søke støtte hos oss må søker være registrert i norsk foretaksregister.
Prosjektet det søkes støtte til må realiseres i Norge eller innen norsk økonomisk sone. Enova kan også støtte
prosjekter på skip dersom skipet er registrert i NIS eller NOR. Enova kan også støtte prosjekter på skip som seiler
under andre flagg om minst 1/3 av skipets anløp er til norsk havn eller skipet opererer minst 1/3 av tiden i Norge
og/eller i norsk økonomisk sone.
Enova støtter ikke virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent.

Mer informasjon om det rettslige grunnlaget for Enovas støtteordninger finner du på www.enova.no/esa.
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