
 
 

Innspill til Klima- og Miljødepartementet om forvaltningene av ENOVA 
midlene. 
               Lister 13.mars 2020 

 

Som representant for de små og mellomstore aktørene i markedet for utvikling, 

innovasjon og forskning innen fornybar energi, relatert til HavVind prosjekter ønsker vi å 

sette fokus på følgende momenter. 

 

Enova har i den dialog vi har hatt fram til nå vært en god og konstruktiv 

samarbeidspartner.  

Vi setter pris på en åpen og lett tilgjengelig offentlig instans som kan bidra til å finansiere 

og avlaste risiko i prosjekt innen fornybar energi.  

Mye av det regelverk som Enova i dag arbeider ut fra er godt og framtidsrettet.  

 

Vi har følgende innspill til høringen: 

• Det er viktig at de offentlige tilskuddsordninger innen virkemiddelapparater har 

klare grensesnitt mellom de forskjellige aktører. Vi opplever at grensene mellom 

Enova og Innovasjon Norge er noe utydelige. En bør etterstrebe en bedre 

klargjøring av dette slik at søkere ikke behøver å ha dialog med begge 

institusjoner for å forstå grensene. Dette bør ikke hindre at det er god dialog 

mellom Enova og Innovasjon Norge når det gjelder å samordne støtte til selskap 

som er på vei til å realisere gode fornybarprosjekt. 

• Enova bør ikke i sin ordinære portefølje finansiere store milliardprosjekt der de 

aller største selskap deltar. Dagens ordning kan føre til at store aktører med store 

prosjekt kan ta store deler av tilgjengelig støtte rammer, og dermed ikke gi små 

og mellomstore aktører tilgang til støtte for sine prosjekt. 

• Kravene til egenkapital og størrelse på selskap som søker støtte oppfattes i dag 

som meget krevende. Enova bør ha anledning til å støtte innovative og 

framtidsrettede prosjekt fra små og mellomstore selskap uten at det stilles for 

strenge krav til egenfinansiering og egenkapital. Dagens ordning kan nok i noen 

tilfeller hindre gode prosjekt i å komme opp, idet krav til soliditet er for strenge. 

• Samarbeid med utenlandske aktører er viktig, idet det norske marked er for lite/ 

ikke eksisterende. Dagens ordning der utenlandske aktører kan delta i søknad om 

midler sammen med norske aktører må videreføres. 

Fakta om Amon 

• Amons visjon er å etablere den mest kosteffektive fundament- og 

installasjonsfabrikken for havvind. 

• Amon er lokalisert i Listeregionen 

• Amons eiere: Valinor as, Kruse Smith as, Einar Øgrey Farsund as, FFS as, 

Krosai as og KRNCoaching as 

Med vennlig hilsen 

 
Kjell Rune Nakkestad       Sigmund Kroslid 
Prosjektleder         Prosjektkoordinator 
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