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For bilforhandlere – webtekst  
Enova kan gi økonomisk støtte til dine bedriftskunder som bestiller elektrisk varebil. Det er du som bilselger som må søke 
på vegne av kunden ved bestilling av bilen. 

[Søk-knapp] 

Registrer deg som bruker av Enovas søknadssystem i forkant, så er du klar til å søke når kundene kommer. 

Viktige prinsipper 

• Du som forhandler søker på vegne av bilkjøperen. Kunden søker ikke selv. 
• Det må søkes om støtte før kjøpekontrakten signeres. 
• Det tar få minutter å søke. Søknadsbehandlingen er automatisk, og man får svar tilnærmet umiddelbart. 
• Støtten skal gå til den virksomheten skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. Kunder som skal lease bil, 

kan derfor ikke få støtte til kjøpet (men det kan naturligvis leasingselskapet). 
• Bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter kan ikke motta statsstøtte. Kunder som ikke kvalifiserer for støtte, 

kan du eventuelt pense over på leasing. 
• Støttesatsene er tilpasset den enkelte bilmodell og tar utgangspunkt i bilens listepris sammenlignet med prisen på 

en tilsvarende fossil varebil. Ikke alle elvarebiler kvalifiserer dermed for støtte. Satsene oppdateres automatisk 
daglig, og kunden kan sjekke oppdaterte støttesatser på enova.no/elvarebil.  

• Bilen må være registrert i Kjøretøyregisteret senest 9 måneder etter at tilsagn om støtte er gitt. 
• Bilkjøperen må selv (via BankID) bekrefte innholdet i søknaden og kriteriene for tilsagnet, og er den som er 

ansvarlig for at opplysningene som sendes inn til Enova er korrekte. 

Flere vilkår gjelder, men dette er de viktigste du som bilselger må være klar over. For full oversikt, se enova.no/elvarebil hvor 
du kan laste ned de fulle kriteriene for støttetilbudet. 

Dette trenger du fra kunden for å kunne søke på deres vegne 

• Virksomhetens navn og adresse 
• Organisasjonsnummer (kan også søkes opp i søknadssystemet) 
• Navn og kontaktinformasjon til den i virksomheten som blir kontaktpersonen overfor Enova 

Dette må kunden gjøre 

• Etter at du har sendt inn søknaden til Enova, må bilkjøperen bekrefte søknaden og støttevilkårene med BankID. 
Dette må ikke nødvendigvis gjøres på stedet. 

• Når bilen er utlevert, får kunden en e-post fra Enova med lenke til hvor han/hun legger inn bilens 
registreringsnummer samt kontonummeret støtten skal utbetales til. 

Slik søker du på vegne av kunden 

• Trykk på Søk-knappen lenger oppe på denne siden (enova.no/bilforhandler/), logg deg inn i søknadssenteret og 
opprett ny søknad. 

• Søk opp virksomheten i Foretaksregisteret eller legg inn organisasjonsnummeret direkte. 
• For at støtten skal være i tråd med statsstøtteregelverket, må du bekrefte hvorvidt støttemottakeren er en stor, 

mellomstor eller liten virksomhet. Velger du noe annet enn «Stor», vil dere få noen enkle kontrollspørsmål som 
leder dere videre og sikrer at svaret blir riktig. 

https://soknad.enova.no/
https://www.enova.no/elvarebil/
https://www.enova.no/elvarebil/
https://www.enova.no/bilforhandler/
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• Legg inn kundens kontaktinformasjon. 
• Bekreft at kunden ikke vil motta støtte fra andre aktører til innkjøpet. Enova kan nemlig ikke støtte bilkjøpet hvis 

det også mottas støtte fra andre. 
• Velg riktig bilmodell og antall. 
• Bekreft og send inn søknaden. 

NB: Vær påpasselig med at du velger riktig variant av riktig bilmodell, og at bilen registreres på samme 
organisasjonsnummer som dere oppgir i søknaden. Hvis det ikke er samsvar mellom utlevert bil og hva det er søkt støtte 
om, kan ikke Enova betale ut støtten. 

Ofte stilte spørsmål 

Kan man endre til leasing etter bestilling? 

Det er ikke uvanlig at kunden signerer kjøpekontrakt for en bil og først i neste omgang begynner å diskutere leasing 
som alternativ, hvorpå et nytt kontraktsett kommer på bordet. Støttetilbudet forutsetter imidlertid at søknad er 
sendt innen bilen blir bestilt, og at det er den som skal stå oppført som eier av bilen i Kjøretøyregisteret som står 
som søker. Ved endring til leasing etter bestillingspunktet vil derfor støtten falle bort. 

Hvem søker om støtte når det er snakk om leasing? 

Ved operasjonell leasing vil finansiell leverandør/leasingselskapet kunne være opptatt av selv å søke i Enovas 
storbrukerløsning tilpasset leasingselskaper, for å sikre sin saksgang og sitt ansvar overfor kunden. (Bedriftskunder 
bestiller i økende grad sine biler på leasingselskapets nettsted, hvorpå leasingselskapet ruter bestillingen til den 
aktuelle samarbeidende bilforhandler). Den valgte bilforhandleren leverer så ut kjøretøyene i henhold til ulike 
føringer fra leasingselskapet. 

 

Vis kundene at bilene dine kvalifiserer for støtte fra Enova 

Nedenfor kan du laste ned kampanjeelement i flere ulike formater. Materiellet er utarbeidet for forhandlere til bruk i 
annonsemateriell for elvarebiler som kvalifiserer for støtte, eller til bruk i utstillingslokalet. 
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