Kriterier Nullutslippsfondet
elvarebillader
Formål
Økt kjøp og bruk av elvarebil bidrar til reduserte klimagassutslipp fra næringstransport. For å realisere en slik
markedsendring tilbyr vi investeringsstøtte til kjøp av lader til batterielektriske varebil.

Virkemiddel og støttenivå
Virkemiddel: Investeringsstøtte
Støtten gis som bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av Kommisjonens forordning nr.
1407 (2013) som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr.1213 § 2.
Enova støtter kjøp og installasjon av lader til ny batterielektrisk varebil. Støtten gis som et fast beløp på 5 000
kroner per lader ved kjøp av elvarebil støttet av Enova. Enova vil justere støtten i takt med markedsutviklingen.
Søker må sende søknad etter at elektrisk varebil er registrert i kjøretøyregisteret. Selskapet som bruker bilen skal
stå som søker. Selskapet må ha norsk organisasjonsnummer.

Kvalifikasjonskriterier
Støttemottaker
1.
2.
3.

er næringsaktører registrert i norsk foretaksregister
er registrert som bruker av elektrisk varebil i kjøretøyregisteret. Dersom det ikke er registrert bruker i
kjøretøyregisteret er det selskapet som er registrert som eier i kjøretøyregisteret som skal stå som søker.
må bekrefte at virksomheten ikke overstiger grensen for bagatellmessig støtte ved tildeling av støtte

Tiltaket
1.

gjelder kjøp av lader til ny batterielektrisk varebil.

2.

kan ikke motta støtte fra andre offentlige aktører i tillegg til Enova

Andre krav
•

Det gis støtte til en lader per elvarebil støttet av Enova.

•

Elvarebilen må være ny og kan maksimalt ha vært registrert i Kjøretøysregisteret i tre måneder før det
søkes støtte til lader.

1

•

Kjøp dokumenteres ved innsending av faktura. Faktura skal ikke være eldre enn 12 måneder ved
søknadstidspunktet og være datert etter 27. august 2019.

Innsendelse av søknad
Du søker via Enovas elektroniske søknadsportal som du finner på www.enova.no. Velg skjema knyttet til
programmet «Nullutslippsfond lader til elvarebil». Du må bekrefte hvilken bil som skal bruke laderen og legge ved
faktura som dokumenterer kjøpet.

Utbetaling
Utbetaling av støtte skjer når Enova har behandlet søknaden.
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