Søk om lån til fornybar energi
Søknad om lån til fornybar energi forutsetter at sparebanken har inngått egen
samarbeidsavtale med KfS om grønne lån.
For mer informasjon om kriterier og dokumentasjon for grønne lån, se dokumentet
«Kategorier og kriterier for grønne lån»
Navn på bank:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E post adresse:

Legg ved dokumentasjon på ID for banksjef/signaturberettiget og utfylt kundeskjema hvis ikke vi har
mottatt dette tidligere.

1.Beskrivelse av kategori: Fornybar energi
Hvilke type fornybar energi:
Vannkraftverk
Beskriv kort prosjektet:

Beløp det søkes om:

Solkraft

Biogass

Indiker ønsket løpetid på lånet:
Ca. 3,25 år

5 år

2. Vannkraftverk
«Run of river» vannkraftverk*
Antall vannkraftverk

Installert kapasitet (MW)

Forventet årlig produksjon (kWh/år)

*«Run of river» vannkraft (ikke demning) med maksimalt 20 MW generator kapasitet, inkludert tilhørende produkter som
turbiner, generatorer og transformatorer er godkjent

Solcelleanlegg på tak**
Antall solcelleanlegg

Installert kapasitet (KW/MW)

Forventet årlig produksjon (kWh/år)

**Solcelleanlegg på tak, inkludert tilhørende produkter som inverterer, transformatorer, energilagrings- og
kontrollsystemer. Anlegg som er montert på bakken er ekskludert.

4. Biogass***
Biogassanlegg på gårdsbruk i Norge basert på organisk avfall fra gårdsbruk.
Antall biogassanlegg

Forventet årlig produksjon i
kubikkmeter biogass (m3)

***Dersom skogsavfall brukes må skogen være sertifisert under Forest Stewardship Council (FSC) eller Program for the
Endorsement of Forest Certification eller tilsvarende
Biogass: En blanding av metan og karbondioxid som brukes som drivstoff, produsert gjennom bakteriell nedbryting av
organisk materie eller gjennom gassifisering av biomasse.

4. Dokumentasjon:
Dokumentasjon på grunnlag for grønn finansiering av grønne utlån til bankens kunde
oppbevares hos banken.
Dokument(er) som er innhentet:
Fornybar energi kategori: Beskrivelse av dokumentasjon:
Vannkraftverk*
Solkraft**
Biogass***
*I lånedokumentasjon fra kunde, lisens fra NVE eller tekniske beskrivelser av vannkraftverket
**I lånedokumentasjon fra kunde eller tekniske beskrivelser av solcelleanlegget
***I lånedokumentasjon fra kunde om biogassproduksjonen

Banken bekrefter at det er innhentet dokumentasjon på alle fornybar energi prosjektene
banken skal finansiere grønt via KfS, og at informasjonen som oppgis, så langt banken er
kjent med, er korrekt. Dokumentasjonen oppbevares hos banken. Banken samtykker i at
informasjon om grønne prosjekter kan brukes i KfS sin eksterne rapportering for grønne lån.

