Øvrige regler for tilskudd til
elvarebil
Forutsetning for utbetaling av tilskudd
Tilskuddet blir utbetalt til konto tilhørende tilskuddsmottaker dersom følgende betingelser er oppfylt:
•

Søknad om støtte er sendt til Enova før bilen(e) er bestilt. Tilskuddsmottaker må kunne
dokumentere tidspunkt for bestilling dersom Enova ber om det.

•

Bilen er ny og førstegangsregistrert i kjøretøyregisteret.

•

Bilen må registreres i kjøretøyregisteret innen fristen oppgitt i Tilskuddsbrevet. Registreres bilen etter
dette tidspunktet faller tilskuddet bort.

Grunnlag for tilbaketrekking av tilskudd
Enova har rett til å trekke tilbake tilskuddet helt eller delvis i følgende situasjoner:
•

Dersom bilen blir avregistrert som følge av eksport til utlandet innen tre år etter førstegangsregistrering
skal støttemottaker betale tilbake hele støttebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om det er støttemottaker
eller senere eiere av bilen som eksporterer den.

•

Tilskuddsmottaker driver virksomhet som er i strid med gjeldende lover og regelverk (nasjonalt og
internasjonalt), samt formål og retningslinjer for Nullutslippsfondet.

•

Tilskuddsmottaker har gitt mangelfulle, uriktige eller misvisende opplysninger som har betydning for
Enovas vurdering av tilskuddsmottaker eller anskaffelsen det er søkt støtte til.

•

Tilskudd er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

•

Det er begjært oppbud, fremsatt konkurs-begjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos
tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.

•

Tilskuddsmottaker mottar finansieringsstøtte fra andre enn Enova til anskaffelsen.

•

Ved annet vesentlig mislighold av vilkårene i programkriteriene, tilskuddsbrev eller øvrige kontraktsvilkår.

Varsel om tilbaketrekking av tilskudd
Tilskuddsmottaker skal varsles før Enova treffer beslutning om å trekke tilbake tilskuddet. Enova er ikke forpliktet
til å varsle hvis tilskuddet forfaller ved utløpsdato.
Tilbakebetalingsplikt og renter
Ved tilbaketrekking av tilskudd skal tilbaketrukket beløp innbetales til Enova.
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Tilskuddsmottaker skal betale renter fra utbetalingstidspunktet, eller fra det tidspunktet grunnlaget for
tilbaketrekkingen oppstod dersom dette kom senere. Rentesatsen skal være lik den til enhver tid gjeldende rente
etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Arkivering av dokumentasjon og informasjonsplikt ved overdragelse av
kjøretøy
Tilskuddsmottaker skal arkivere relevante data om anskaffelsen på en betryggende måte i minimum 10 år. Dette
gjelder også dersom kjøretøy overdras til andre.

Opplysningsplikt og kontroll
Enova og Riksrevisjonen har til enhver tid rett til å kontrollere at tilskudd benyttes i samsvar med vilkår fastsatt i
programkriteriene, tilskuddsbrev eller øvrige kontraktsvilkår.
Tilskuddsmottaker plikter på forespørsel fra Enova eller Riksrevisjonen å legge frem bilag, og annet
underlagsmateriale som er nødvendig for å gjennomføre slike kontrolltiltak.
Ansvarlig departement, Riksrevisjonen og Enova kan kreve informasjon fra tilskuddsmottaker som er nødvendig for
å kontrollere at reglene om offentlig støtte overholdes.
Tilskuddsmottaker har plikt til å opplyse om annen offentlig støtte som tilskuddsmottaker mottar, tilskuddsbeløp,
når tilskuddet ble innvilget og fra hvem.

Offentlighet og kommunikasjon
Enova kan offentliggjøre tilskuddsmottaker, prosjekttittel, tilskuddets størrelse og gi et beskrivende sammendrag
av prosjektet ved innvilgelse av tilskudd.
Enova kan kreve at tilskuddsmottaker skal utarbeide informasjonsmateriale om anskaffelsen som Enova kan
publisere eller distribuere.
Tilskuddsmottaker skal i sin utadrettede informasjon om anskaffelsen informere om Nullutslippsfondets bidrag
gjennom Enova.
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