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En internasjonal organisasjon

Kontorer i alle fylker
Representert i over 30 land
Samlet antall ansatte ca. 700
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Vårt formål, rolle og strategi
Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling,
og utløse regionenes næringsmessige muligheter.

Samfunnsoppdrag

Innovasjon Norge skal bidra til langsiktig,
bærekraftig verdiskaping og
næringsutvikling i Norge.

Innovasjon Norge skal synliggjøre Norge
som merkevare for utenlandsk næringsliv,
investorer og turister, og få norske
produkter ut til internasjonale markeder.

Innovasjon Norge skal bidra til utvikling av
det tradisjonelle landbruket og til alternativ
næringsutvikling.
Innovasjon Norge har særoppdrag for å
bidra til verdiskaping, næringsutvikling og
lokal omstilling i distriktene.

DELMÅL
Flere gode
gründere

Verdier:

Flere
vekstkraftige
bedrifter

Koplende
Ansvarlig
Nytenkende

Flere
innovative
næringsmiljøer

Strategiske budskap 2016 – 2020

Formål: Innovasjon Norge skal være statens og
fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende
næringsutvikling i hele landet.

Innovasjon Norge skal være en
innovasjonspolitisk rådgiver.
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Vi skal prioritere områder hvor Norge har
internasjonale konkurransefortrinn
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Vi skal prioritere utfordrerne og
nye globale vekstbedrifter
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Vi skal styrke entreprenørskapskultur og
samarbeid for å skape framtidens jobber
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Vi skal utvikle en sterk nasjonal merkevare
for økt konkurransekraft
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Vi skal utløse verdiskaping
basert på regionale fortrinn
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Vi skal gi råd og kunnskapsgrunnlag om
framtidsrettet innovasjons- og næringspolitikk

Bioenergiprogrammets formål, målgruppe, EØS:
•Programmet skal stimulere jord‐ og skogbrukere til å produsere, bruke og levere
bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.
•I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den
kompetanseeffekt programmet kan bidra til. Det skal også legges vekt på at mest
mulig av energibruken på gardsbruk er fornybar.
•Målgruppen er selskaper eid av landbruksforetak
•Støtte utmåles etter EØS‐avtalens statsstøtteregler – Gruppeunntaksregelverket
•Støtt til flislager og flistørker – gis etter bagatellreglene
4
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Bioenergiprogrammet,
satsingsområder, støttesatser
• Varmesalgsanlegg, inkl solvarme/varmegjenvinning – inntil
45% - maks 8 mill kr
• Gårdsvarmeanlegg, inkl solvarme/solcelle/varmegjenvinning
– inntil 33 % - maks 1 mill kr
• Veksthus inkl, solvarme/solcelle /varmegjenvinning
- inntil 35 % - maks 8 mill kr
• Biogass, Biokull, Kraft/varme – inntil 45 % - maks 8 mill kr
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Solenergi – hva krever vi?
• Prosjektet må være lønnsomt.
• Gården må ha biobasert fyringsanlegg.
• Vurderinger som er gjort, hvorfor velger man å investere?
• Ting å tenke igjennom:
•
•
•
•
•
•
•

Produksjonseffekten vil falle over år.
Tåler taket vekten av solceller + våt snø?
Behov for årlig vask?
Når må invertere og/eller andre komponenter byttes?
Strømprofil/behov i sommerhalvåret.
Kapitalbinding og nedbetalingstid.
Hvilken vei tror man strømprisen tar?

www.innovasjonnorge.no
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Gårdsvarmeanlegg ‐Næring
Krav/begrensninger/støtte

Landbruksareal > 100 daa
Må dok avgiftspliktig omsetning over
kr 50 000 pr år
33 % tilskudd og maks kr 1 000 000 pr
eiendom/søker.
Fullstendig investeringssøknad–
Lønnsomhet må dokumenteres

Hva omfattes:

Fyrhus, varmeanlegg, lager, distribusjon til
landbruksbygg og boliger, varmegjenvinningsog solvarme/solcelleeanlegg sammen med
biovarme

Hva omfattes ikke:

Utstyr for brenselproduksjon,
transport og brukt utstyr
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Anlegg for varmesalg
Hva omfattes:
•Komplett varmeanlegg
•Varmenett, Kundesentral
•Nødv. lager, prosjektering,
byggledelse
Hva omfattes ikke:
•Utstyr til brenselproduksjon og
transport
Støtte til investering:
Max 4 MW innfyrt effekt på fyrkjel
Det gis inntil 45 % tilskudd, max
Kr 8 000 000.
Landbrukets eierskap, min 50 %
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Bioenergiprogrammet statistikk
Samlet statistikk, produksjon i
GWh og antall, alle år t.o.m. 2016
GWh
Biogass, biokull

Antall

7,5

48

Gårdsvarme

190,2

1 615

Varmesalgsanlegg

160,0

199

26,2

33

383,9

1 895

Veksthus
Totalt

Planlagt produksjon 2003 ‐
16, totalt 383,9 GWh
Biogass, biokull

26,2 7,5

Gårdsvarme

160,0

190,2

Varmesalgsanlegg
Veksthus

Brenselsproduksjon

183

Forstudier

214

Forprosjekter

267

Kompetanse og utredning
Alle saker

149
2 708

Årlig utslippsreduksjon som følge av totalproduksjon er 72 000 tonn CO2 ekvivalenter.

Besøk oss på våre hjemmesider:
http://www.innovasjonnorge.no/bioenergi/
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