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Bioenergiprogrammet i Innovasjon
Norge kan gi støtte til investering i
biogass-, kraft/varme- og
biokullanlegg.
Dette er anlegg som kan produsere biogass, varme, elkraft,
biodrivstoff og biokull, på bioråstoff.

Hvem kan søke:

Forstudier og forprosjekter
Det kan gis støtte til forstudier og forprosjekt for etablering av
biogassanlegg. Forstudier og forprosjektet omfatter tiltak i
forbindelse med utredning og etablering som:
•
•
•
•
•
•
•

Type og mengde råstoff/biomasse
Totalproduksjon av energi
Leveranse av energi
Miljøgevinst/effekt av tiltaket
Type anlegg og kostnadsoverslag
Lønnsomhetsberegning
Avtaler, anbud og prosjekteringsarbeid

Bønder, skogeiere og landbruksskoler

Hva kan du søke om støtte til:

Krav til søker:

•
•
•
•
•

• Enkeltpersoner eller landbruksforetak som selv har til
hensikt å etablere anlegg
• Må oppfylle bioenergiprogrammets kriterier

Reaktoranlegg
Pyrolyseanlegg
Kraft/Varme anlegg
Lager for brensel og substrater
Utstyr for produksjon av varme, elkraft og biodrivstoff.

Det kan søkes om støtte på inntil 45 prosent maksimalt
kr. 8 000 000.
Ved fastsettelse av tilskudd skal miljømessige forhold tillegges
vekt. Risiko og håndtering av hendelser knyttet til lekkasjer og
eksplosjoner skal være kartlagt iht forskrift om håndtering av
farlig stoff og veiledninger til denne.
Anleggene skal stilles til disposisjon for driftsdatainnhenting.
Produsert energi må kunne oppgis på forespørsel fra IN.

Innovasjon Norge, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo

Det kan gis inntil 50 prosent støtte på maksimalt kr. 50 000 til
forstudier og kr. 150 000 til forprosjekter

Merk:
Det skal foreligge en vurdering av den miljømessige gevinsten
av anlegget, og av hvordan energien er tenkt brukt.
Se mer informasjon og retningslinjer:
www.innovasjonnorge.no/bioenergi

www.innovasjonnorge.no
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Bioenergiprogrammet

E-postadresser til fylkeskontorene:

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

agder@innovasjonnorge.no
finnmark@innovasjonnorge.no
buskerud@innovasjonnorge.no
hedmark@innovasjonnorge.no

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

hordaland@innovasjonnorge.no
moreogromsdal@innovasjonnorge.no
nordland@innovasjonnorge.no

Flisproduksjon
Formålet med satsingen er å bidra til økt kapasitet innen
produksjon og markedstilgang på biobrensel i Norge.
Målgruppen er alle innen denne bransjen.

nordtrondelag@innovasjonnorge.no
oslo@innovasjonnorge.no (Oslo og Akershus)
oppland@innovasjonnorge.no
rogaland@innovasjonnorge.no

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?

sognogfjordane@innovasjonnorge.no
sortrondelag@innovasjonnorge.no
telemark@innovasjonnorge.no
troms@innovasjonnorge.no
vestfold@innovasjonnorge.no
ostfold@innovasjonnorge.no

Kontakt ditt nærmeste fylkeskontor. Vi behandler alle
søknader løpende.
Alle kontorene kan nås på telefon 22 00 25 00

Innovasjon Norge, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo

www.innovasjonnorge.no

