Kriterier for støtte til el-produksjon
Dette må du vite før du starter registrering av tiltaket:
•

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger
o Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre
energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som
privatperson.

•

Produksjonsanlegget skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge
o Støtten forutsetter at du som privatperson er juridisk eier av boligen hvor tiltaket er
gjennomført.
o Dersom du eier mer enn én helårsbolig eller fritidsbolig kan du få støtte til tiltak i disse så
lenge formålet med boligene ikke er utleievirksomhet.
o Du kan ikke få støtte til felles anlegg i sameier og borettslag med mer enn fire boligenheter.
o For felles anlegg som er delt mellom to til fire boligenheter gis det kun én støtte per anlegg.
o Du kan ikke få støtte til tiltak i nye leilighetsbygg og andre boliger i utbyggingsprosjekt, hvor
tiltaket inngår som en del av kontrakt og leveranse fra utbygger.

•

•

Anlegget skal produsere elektrisitet basert på en fornybar energikilde

•

Anlegget må være tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale

•

Anlegget må være nyetablert i din bolig

•

Arbeidet skal være utført av fagfolk
o Arbeidet må utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er
viktig for å sikre at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten du betaler
for. I tillegg får du reklamasjonsrett og eventuelt garantier som sikrer anlegget ditt.

•

Du kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak, eller ha mottatt støtte til elproduksjon i samme bolig tidligere. Dette gjelder også felles anlegg i sameie eller
borettslag.

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon for anlegget, inkludert eventuelle
installasjons- og arbeidskostnader, må være datert innenfor de siste 18 månedene beregnet
fra søknadsdato. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader

innsendt fra og med 24. mars til og med 30. juni.

Dette må du legge ved søknaden for å få støtte:
•

1

Du må registrere alle fakturaer for tiltaket du har gjort. Det gjelder både fakturaer for
innkjøp av utstyr og eventuelle installasjons- og arbeidskostnader.
o Vi beregner støtten ut fra innsendt dokumentasjon. Du kan ikke sende inn ekstra
fakturadokumentasjon eller få utbetalt ekstra støtte etter at saken er konkludert.
o Fakturaen må være utstedt til deg, evt. dere, som eier boligen og som registrerer tiltaket.

o
o

Dersom tiltaket er delt mellom to til fire boligenheter, må søknad sendes samlet fra en felles
søker som også er mottaker av fakturaen.
Dersom tiltaket inngår i en større leveranse kan du legge ved tilbud fra underleverandør hvor det
fremgår hvilket tiltak som er installert og totalkostnad for tiltaket, samt sluttfaktura for
leveransen.

•

Bekreftelse på en plusskundeavtale er inngått

•

Dersom tiltaket er anskaffet gjennom en leasingavtale eller nedbetalingsplan, må du legge
ved følgende dokumentasjon:
o Kopi av avtale/kontrakt mellom kunde og leverandør som inneholder
▪
bekreftelse på at eierskap til utstyret blir overført til kunden senest ved utløpet av
leasingavtalen
▪
nedbetalingsplan for tiltaket
▪
den totale investeringskostnaden for anlegget, som ikke inkluderer service- og
driftskostnader
▪
kopi av første faktura for tiltaket, som bekrefter at anlegget er installert

Dette kan du få utbetalt:
35 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), inntil:
•
•
•

10 000 kroner for et produksjonsanlegg.
1 250 kroner ekstra per kW installert effekt opp til 15 kW.
Det vil si at dersom du installerer 15 kW effekt, kan du få opptil 28 750 kroner totalt.

NB! Dato for redusert støttesats endres fra 1. april til 1. juli på bakgrunn av koronasituasjonen. Fra 1.
juli 2020 vil støttesatsen for produksjonsanlegg for el-produksjon endres fra 10 000 kroner til 7 500
kroner. Satsen for støtte per kW installert effekt opprettholdes. For å få dagens støttesats må tiltaket
både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal innen 31.juni 2020.
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