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Biovarmeanlegg i
veksthus

Vi gir lokale ideer globale
muligheter
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Bioenergiprogrammet kan gi
investeringsstøtte til
biovarmeanlegg i veksthus
Hvem kan søke:
Veksthusnæringen

Hva kan du søke om støtte til:
Investering
• Fyrhus
• Nytt varmeanlegg
• Brenselslager for inntil 1 års forbruk
• Varmedistribusjon
• Varmegjenvinnings- og solanlegg, der dette inngår som en
del av fyringsanlegget
Kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser
kan tas med dersom dette ikke har inngått i tidligere forstudie
eller forprosjekt. Dette kan støttes med inntil 35 prosent.
Det skal monteres varmemåler.

Forstudie og utredning
Det kan gis støtte til forstudie som kan munne ut i et anlegg
for varmesalg i den størrelse og type som er aktuelt for
investeringstilskudd fra bioenergiprogrammet.
Det kan gis inntil 50 prosent støtte på maksimalt kr. 50 000 .

Forprosjekt og etablering
Det kan gis støtte til et forprosjekt dersom en forstudie viser at
et biovarmeanlegg kan etableres.
Forprosjektet omfatter tiltak i forbindelse med etablering som:
• Utarbeidelse av anbudsdokumenter.
• Inngåelse av avtaler.
• Prosjekteringsarbeid i forbindelse med anlegget.
Krav til søker:
• Enkeltpersoner eller foretak som selv har til hensikt å
etablere varmeanlegg i veksthus.
• Må oppfylle bioenergiprogrammets kriterier.
Det kan gis inntil 50 prosent støtte på maksimalt
kr. 150 000.

Det gis ikke støtte til utstyr for brenselsroduksjon,
transportutstyr og brukt utstyr.

Merk:
Øvre grense for effekt på biokjel er 2 MW.
Innholdet i forstudien skal være spesifikke
vurderinger av muligheter og begrensninger for
etablering av et biovarmeanlegg.
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Bioenergiprogrammet
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.

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

E-postadresser til fylkeskontorene:
agder@innovasjonnorge.no
finnmark@innovasjonnorge.no
buskerud@innovasjonnorge.no
hedmark@innovasjonnorge.no
hordaland@innovasjonnorge.no
moreogromsdal@innovasjonnorge.no

Flisproduksjon

nordland@innovasjonnorge.no

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

Lån

oppland@innovasjonnorge.no

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

Se mer informasjon og
retningslinjer:

oslo@innovasjonnorge.no (Oslo og Akershus)

rogaland@innovasjonnorge.no
sognogfjordane@innovasjonnorge.no
sortrondelag@innovasjonnorge.no
telemark@innovasjonnorge.no
troms@innovasjonnorge.no

www.innovasjonnorge.no/bioenergi
vestfold@innovasjonnorge.no
ostfold@innovasjonnorge.no

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
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