Slik fyller dere ut tekstboksene i
søknaden

Sammendrag
Hvem er dere?





Antall ansatte
Hvor holder dere til
Eierskapsstrukturer
Omsetning og årsresultat siste regnskapsår

Hva produserer dere og hvilke teknologiske løsninger har dere i dag, bransje, produkter,
produksjonsvolum?
Hvilket tiltak ønsker dere å gjennomføre med støtte fra Enova og hva er alternativet til å gjøre dette
tiltaket?
Hva er merkostnaden for å gjennomføre tiltaket og hva forventer dere å oppnå?
….

Beskrivelse av eksisterende løsning
Hva er dagens status for den prosessen/aktiviteten dere ønsker å endre?
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Hva produserer dere og hvor mye?
Hvor gammelt er anlegget og hvilken driftstid har det?
Hvilken teknologi benyttes?
Hvor mye energi bruker dere og hva brukes energien til?
….

Investering
Her skal dere beskrive den løsningen dere ønsker å investere i (husk at det kan kun være ett tiltak
per søknad og at det må svare på det tema det søkes på)







Hva er alternativ-investeringen (å fortsette som før eller et annet alternativ)?
Beskriv det tiltaket dere ønsker å investere i
o Størrelse
o Formål (spare energi, redusere klimagassutslipp, redusere effektuttak …)
o Teknologi – de elementer som det må investeres i for at tiltaket skal realiseres)
o Teknologileverandør
Hvordan fordeler investeringen seg på ulike poster
o Maskiner og utstyr
 Hvilke fysiske elementer investeres det i og hva koster disse?
o Timeinnsats (interne eller eksterne timer, hvor mye per post)
 Prosjektering, prosjektprosjekt- og byggeledelse
 Installasjon, montering
o Evt Anleggsbidrag
Forventet levetid for tiltaket

Måloppnåelse
Her skal dere gjøre rede for hvilket resultat dere ønsker å oppnå og hvordan dette skal kunne
oppnås og dokumenteres






Skal det spares energi (energieffektivisere) – hvilken energikilde i så fall? Strøm, olje,
diesel, fjernvarme etc
Dersom dere skal fase ut fossile energikilder: Hvor mye olje, gass eller diesel har dere brukt
til formålet per år tidligere (i liter eller m3)
Dersom dere skal sette inn en varmepumpe, hvor mye strøm vil den bruke?
Dersom dere erstatter fossilt drevet anleggsutstyr, hvor mye strøm forventer dere å bruke
med det nye utstyret?
Hvordan skal dere dokumentere at resultatet er oppnådd og når forventer dere at det skal
være på plass?

Ringvirkninger
Her kan det være nyttig for eksempel å si noe om
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Innovasjonsgrad: Er dette noe nytt? For dere, for bransjen, for formålet?
Hvor mange kan tenkes å gjøre noe tilsvarende (egen bransje andre bransjer)?
Er det valgt et naturlig eller lav-GWP arbeidsmedium i varmepumpe/kjøleanlegg?
…

