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Lager- og tørkeanlegg
for brenselsflis

Bioenergiprogrammet i Innovasjon
Norge kan gi støtte til
investeringer i opparbeidelse av
tomt, lager og tørker for
brenselsflis.
Formålet med denne satsingen er å bidra til økt kapasitet
innen produksjon og markedstilgang på biobrensel i Norge.
 
Økt tilgang på brenselsflis vil lette oppstart og drift av
fyringsanlegg.
 
 
 

Hvem kan søke: 
Bønder og skogeiere

Hva kan du søke om støtte til? 
Investering
• Opparbeidelse av tomt
• Lagertak og flistørker
 
Det kan gis inntil 25 prosent i støtte. Støtten gis etter regelene
for bagatellstøtte.
 
Krav til søknad:
• Avtale om produksjon/salg av brensel, minimum 3000 løs

m3
 
 
 
 

Utvikling og kompetanse
• Prosjekter, kurs og tiltak innen informasjon, opplæring,

logistikkforbedring
• Utprøving av utstyr, målemetoder for energimengde og

arbeidsmetoder for høsting og uttak av brensel
 
Det kan gis støtte på inntil 50 prosent til utvikling og
kompetanse.
 

Bioenergiprogrammet
Bioenergiprogrammet skal stimulere til økt bruk av fornybare
energikilder.
Programmet har to satsingsområder: Bioenergi i landbruket og
brenselsflisproduksjon.
Det kan gis investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og
utviklingsprosjekter innen begge satsingsområdene.
 

Bioenergi i landbruket
å brenselsfFormålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å
produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller
ferdig varme.

Information

Vi gir lokale ideer globale
muligheter
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Flisproduksjon
Formålet med satsingen er å bidra til økt kapasitet innen
produksjon og markedstilgang på biobrensel i Norge.
Målgruppen er alle innen denne bransjen.

Lån
Innovasjon Norge kan i tillegg gi lån til nevnte ordninger.
Se mer informasjon på:
www.innovasjonnorge.no/finansiering

Vil du søke støtte eller få gode
råd?
Kontakt ditt nærmeste fylkeskontor. Vi behandler alle
søknader løpende.

Alle kontorene kan nås på telefon 22 00 25 00

Se mer informasjon og
retningslinjer:
www.innovasjonnorge.no/bioenergi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-postadresse til fylkeskontorene:
agder@innovasjonnorge.no
 
finnmark@innovasjonnorge.no
 
buskerud@innovasjonnorge.no
 
hedmark@innovasjonnorge.no
 
hordaland@innovasjonnorge.no
 
moreogromsdal@innovasjonnorge.no
 
nordland@innovasjonnorge.no
 
nordtrondelag@innovasjonnorge.no
 
oslo@innovasjonnorge.no (Oslo og Akershus)
 
oppland@innovasjonnorge.no
 
rogaland@innovasjonnorge.no
 
sognogfjordane@innovasjonnorge.no
 
sortrondelag@innovasjonnorge.no
 
telemark@innovasjonnorge.no
 
troms@innovasjonnorge.no
 
vestfold@innovasjonnorge.no
 
ostfold@innovasjonnorge.no
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