
Søknadskriterier vindkraftprogrammet, andre søknadsrunde 
2009 
 
Enova SF er etablert av Olje- og energidepartementet for å styrke arbeidet med en 
miljøvennlig omlegging av Norges energibruk og energiproduksjon. Enova skal bidra til ny 
miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh innen utgangen av 2011.  
 
Norsk landbasert vindkraft representerer et marked med stort fremtidig potensial. Siden 2001 
har Enova støttet 14 vindkraftprosjekter. Disse forventes å ha en årlig produksjon på om 1.600 
GWh. Enova ønsker å bidra til å videreutvikle det norske vindkraftmarkedet inntil 
etableringen av et el-sertifikatmarked er på plass. Enovas økonomiske ramme for denne 
utlysningsrunden er på om lag 1 milliard kroner. Rammen er satt med utgangspunkt i Enovas 
totale budsjett og i henhold til Enovas totale mål på 18 TWh innen utgangen av 2011.
 
 
Mål med Enovas vindkraftprogram  
Økt produksjon av vindkraft og videreutvikling av det norske vindkraftmarkedet. 
 
Målgruppe  
Målgruppen for programmet er utbyggere av vindkraftverk i Norge. 
 
Støtteberettigede prosjekter  
Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne søke om investeringstøtte til 
vindkraftutbygging: 
• Endelig konsesjon for anlegg der det kreves 
• Tilgang på tilstrekkelig nettkapasitet  
 
For mindre anlegg hvor det ikke er krav til konsesjon må nødvendige tillatelser iht. gjeldende 
lovverk dokumenteres, herunder tillatelser i henhold til Plan- og bygningsloven.  
 
 
Rangeringskriterium  
Søknadene vil bli rangert etter støttekrone pr kWh forventet årlig produksjon. 
Investeringsstøtten fra Enova skal være utløsende for at anlegget bygges. Utbygger må selv 
vurdere prisforutsetninger og avkastningskrav, men høyeste lovlige støtte beregnes ut ifra 
følgende forutsetninger:  
 
• Avkastningskrav: 8 % reelt før skatt  
• Levetid: Byggetid + 20 år produksjon  
• Kraftpris: Siste 6 mnd gjennomsnitt av 3-årsforward observert på Nord Pool ved dato for 
søknadsfrist  
• Inntekt: Kraftpris x forventet energiproduksjon (P75)  
 
Dersom det er liten konkurranse om midlene i en utlysningsrunde kan Enova overføre 
midlene til en senere runde før en reell vurdering av søknadene blir gjennomført. 
 
Støtteberettigede kostnader  
 
Enova vil støtte kostnader som er påløpt etter signering av tilsagnsbrev. 



Finansieringskostnader støttes ikke, herunder byggelånsrenter.  
 
 
Dokumentasjonskrav  
 
Søker må dokumentere følgende:  
1. Tredjepartsvurdering av vinddata og forventet energiproduksjon  
Enova har utarbeidet kravspesifikasjon på dokumentasjon på tredjepartsvurdering som 
oversendes mulige søkere.  
 
2. Nettkapasitet  
Søker skal levere bekreftelse fra nettselskap på tilstrekkelig nettkapasitet.  
 
For mindre anlegg hvor det ikke er krav til konsesjon må det fremlegges avtale med 
nettselskap om tilknytning til strømnettet 
 
3. Prosjektbeskrivelse  
Søker skal vedlegge komplett beskrivelse av prosjektet som oppsummerer forutsetningene 
knyttet til energiproduksjon, økonomi, vindressurs, turbinvalg og det fysiske anlegget.  
 
Prosjektbeskrivelsen skal i tillegg inneholde følgende:  
 
3.1 Investeringsbudsjett  
 
Søker skal fremlegge investeringsbudsjett. Investeringsbudsjettet skal oppgis i norske kroner, 
med presisering om hvilket år de respektive investeringene vil finne sted.  
 
Investeringsbudsjettet skal deles inn i følgende hovedposter:  
 
• Turbinkostnader (inkl. montasje)  
• Bygging av fundament  
• Bygging av veier (og kaianlegg, m.m.)  
• Bygging av internt nett (inkl. styrings- og kontrollanlegg)  
• Bygging av eksternt nett (inkl. anleggsbidrag)  
• Grunnervervelse  
• Prosjektledelse  
• Engangskostnader for kjøp av land  
 
3.2 Driftsbudsjett  
 
Driftsbudsjettet skal oppgis i NOK/år.  
Driftskostnadene skal deles inn i følgende hovedposter og angis per år over hele levetiden:  
 
• Vedlikeholdskostnader  
• Lønns- og sosiale kostnader  
• Innmatingskostnader  
• Andre driftskostnader  
• Årlige landleie/- kompensasjon  
• Eiendomsskatt  
 



For spesifikasjon av investeringskostnader og driftskostnader utarbeider Enova et regneark 
som oversendes til de aktuelle søkerne.  
  
3.3 Tentativ finansieringsplan  
 
Søker skal fremlegge en finansieringsplan som synliggjør prosjektets økonomiske 
gjennomføringsevne. Finansieringsplanen skal som minimum innholde følgende:  
 
• Fordeling mellom gjeld og egenkapital  
• Egenkapitalbidragsyter(e)  
 
 
3.4 Fremdriftsplan  
 
Søkeren skal fremlegge en tentativ fremdriftsplan for bygging av 
vindparken/vindkraftanlegget, med presisering av følgende milepæler:  
 
• Godkjennelsesprosesser (detaljplan/bebyggelsesplan, etc.)  
• Investeringsbeslutning  
• Inngåelse av forpliktende turbinkontrakt  
• Byggestart  
• Ferdigstillelse  
 
 
Krav til fremdrift - Milepæler  
 
Tilsagn gis under forutsetning om at søker forplikter seg til at følgende milepæler nås innen 
en nærmere beskrevet dato:  
 
- Tilsagnsbrev må signeres senest 1 mnd etter mottatt tilsagn fra Enova.  
- Forpliktende fremdriftsplan fremlegges Enova senest 3 mnd etter dato for signering av 
tilsagnsbrev.  
- Investeringsbeslutning må fattes senest 3 mnd etter dato for signering av tilsagnsbrev.  
- Vindparken/vindkraftanlegget må være ferdig utbygd senest 48 mnd. etter dato for signering 
av tilsagnsbrev.  
 
Faktisk energiproduksjon skal måles og dokumenteres i de påfølgende 36 måneder etter 
ferdigstillelse av vindparken/vindkraftanlegget.  
 
 
Vurdering av gjennomføringsevne 
På grunnlag av det innsendte søknadsmaterialet og omsøkt støttebeløp vil Enova gjøre en 
vurdering av utbyggers gjennomføringsevne. Prosjektets finansiering og utbyggers 
gjennomføringsevne knyttet til tidligere prosjekter og tilsagn, vil tas med i vurderingen. 
Utbygger kan ikke påregne å få nytt tilsagn til prosjekter som tidligere har fått tildeling, men 
ikke er gjennomført, dersom det ikke foreligger vesentlige endringer i prosjektets omfang.  
 
 
Sanksjonsmuligheter ved ikke oppnådde milepæler  
 



Enova forbeholder seg retten til å kansellere tilsagnet hvis det foreligger brudd på den 
forpliktende fremdriftsplanen eller andre brudd på vilkårene for støtte, jf. utlysningsteksten og 
Enovas generelle regler for tilskudd fra Energifondet.  
 
Innsendelse av søknad  
 
Søknadsdata, inkludert omsøkt støttebeløp, fylles inn via Enovas Søknadssenter på 
www.enova.no.  
 
I tillegg må følgende 3 vedlegg sendes inn via Enovas Søknadssenter:  
 
- Tredjepartsvurdering av vinddata og forventet energiproduksjon.  
- Bekreftelse fra nettselskap på tilgang til tilstrekkelig nettkapasitet. For mindre anlegg skal 
avtale med nettselskapet om tilknytning til strømnettet vedlegges.  
- Prosjektbeskrivelse med investeringsbudsjett, driftsbudsjett, tentativ finansieringsplan og 
tentativ fremdriftsplan  
 
Søknadsfrist: 29. januar 2010  
 
All søknadsinformasjon behandles fortrolig. Navn på søker og prosjekt kan bli offentliggjort. 
Prosjekter som får tilsagn vil bli offentliggjort med navn på prosjekteier, prosjekttittel, 
forventet produksjon og støttebeløp. 
 


