
Retningslinjer  

Retningslinjer for tildeling av støtte til solenergianlegg i borettslag og 
sameier  
 

Formål  
Horten kommune ønsker å bidra til mer fornybar solenergi og bidra med støtte til aktører som ikke 
ellers får investeringsstøtte fra det offentlige. Støtten er tidsavgrenset og har kort frist.  

 
Målgruppe  
Borettslag og sameier som ønsker å investere i solenergi i Horten kommune.  

 
Om solenergistøtten  
Støtten kan gis til borettslag og sameier som investerer i solenergianlegg i Horten kommune.   
Installeres et solstrømanlegg/solcelleanlegg gis støtten på bakgrunn av anleggets størrelse i kW 
(effekten på anlegget). Selve installasjonen av anlegget gir deg 7 500 kroner i støtte. Resten av 
støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2 000 kroner per kWp installert effekt, 
opptil 20 kW. Det betyr at dere kan få inntil 47 500 kroner totalt.  
Installeres et solvarmeanlegg til oppvarming gis 30 000 kroner i støtte.  

 
Kriterier for tildeling  

• Prosjektet må være forankret gjennom borettslagets eller sameiets 
generalforsamling  
• Prosjektet må være gjennomført innen utgangen av 2023  
• 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.  

• Søknaden må inneholde et kvalifisert anslag om størrelsen på anlegget i kWp, gjerne i 
form av et tilbud fra en leverandør.  

 
Frister og øvrige betingelser  

• Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 31.10.2022.  
• Søknaden må være forankret i borettslaget eller sameiet. Fristen for å ha 
gjennomført generalforsamling og sendt inn dokumentasjon på positivt vedtak er 
1.12.2022.  
• Støtten utbetales i desember 2022.  
• Dersom prosjektet ikke er ferdigstilt i løpet av 2023 må støtten betales tilbake.  

 
Søknadsbehandling  

• Søknadene vurderes av administrasjonen.  
• Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis.  
• Vedtak skaper ikke presedens for behandling av fremtidige søknader.  
• Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til 
å klage på vedtaket etter forvaltningsloven. Eventuell klage sendes Horten kommune og 
må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket.  
• Saksbehandlingen er underlagt offentlighetsloven.  



Oppfølging og kontroll  
•  Personen som er ansvarlig for prosjektet skal sende sluttrapport og regnskap senest 
én måned etter sluttdato, til postmottak@horten.kommune.no.  
• Dersom det ikke leveres sluttrapport og regnskap kan Horten kommune kreve 
pengene tilbakebetalt.  
• Horten kommune har rett til å kontrollere hvordan tilskuddet er brukt.  
• Tilskuddsmottaker skal kontakte kommunen dersom det oppstår uforutsette 
hendelser som gjør det vanskelig å bruke midlene slik det er beskrevet i søknaden.  
• Dersom tilskuddsmidlene ikke er brukt som beskrevet i søknaden innen sluttdato kan 
Horten kommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.  
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