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Hva er miljøteknologi? 

Teknologier som forbedrer 
miljøet, teknologi som er mer 

miljøvennlig enn den 
teknologien som brukes i dag. 

Både kunnskap og fysiske 
innretninger 

Gettyimages 

Johner 

Johner 



           

 Mål for 
miljøteknologiordningen: 

 
 Skal fremme norsk 

miljøteknologi og bidra til 
at norsk næringslivs 

konkurranseevne styrkes 



Hvem kan søke? 

Små, mellomstore 
og store bedrifter i 

hele landet 

Siv Nærø / Innovation Norway 

Heidi Widerø/ Innovation Norway 

Johner 

Heidi Widerø/ Innovation Norway 



Finansiering av pilot- og demoprosjekter 

• Stor nyhetsgrad 

• Internasjonalt vekstpotensial 

• Miljøeffekt skal dokumenteres 

• Støtten skal være utløsende  

• Gjennomføringsevne viktig 

• Utvikling og investering i Norge 

 

 



Utviklingsfase 

 

• Vi skal støtte anlegg som skal 
bygges og utprøves under 
tilnærmet naturlige forhold 

• Prosjekter i svært tidlig fase der 
hovedformålet er forprosjekt, 
konseptutvikling og 
laboratoritesting, prioriteres ikke 
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Heidi Widerø/ Innovation Norway 
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En sammenhengende 
innovasjonskjede 

Grunnforskning Identifisere 
muligheter 

Teknologi-
verifisering 

Produkt-
utvikling 

Salg og 
markedsføring 

Renergi 

Forskerprosjekter 

SFF 

Renergi, Petromaks, 

BIA, SFI, FME 

Miljøteknologiordningen 

OFU/IFU 

Bioenergiprogram 

INT  (Bus.Dev.)  

Int. branding 

Pilotanlegg og 
oppskalering 

Forsknings-
infrastruktur 

Inkubatorer 



• Kostnader til prosjektering og 
utvikling av pilot- og demoanlegget 

• Investeringskostnader ved bygging 
av anlegget 

• Kostnader med testing etter 
driftsstart 

 

Hva kan støttes? 



 

• Store bedrifter: inntil 25 % 

• Mellomstore bedrifter: inntil 35 %  

• Små bedrifter: inntil 45 % 

• Tilskuddet kan økes i 
samarbeidsprosjekter 

 

• 257 MNOK i 2011 

 

 

Hvor stort tilskudd kan gis? 

Yngve Ask/ Innovation Norway 



I enkelte saker kan det gis investeringsstøtte –  
skal ta teknologien i bruk 

I. Investeringsstøtte til bedrifter som skal bygge og drive 
pilot og demonstrasjonsanlegg for å fremme energi fra 
fornybare energikilder (miljøstøtte) 

 

II. Investeringsstøtte  til bedrifter som skal bygge og drive 
pilot og demonstrasjonsanlegg som gir høyere 
beskyttelse enn EU-standard (miljøstøtte)  

 

Støtte beregnes av merkostnadene med å velge den miljøvennlige 
løsningen. 
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• Må ha vesentlig innovasjon og 
verdiskaping i Norge. 

 

Verdiskaping i Norge 

Yngve Ask, Innovation Norway 
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Prosjektene må gi verdiskaping i Norge 

•Hovedregel: Det kan ikke gis støtte til investering i pilot- og 
demonstrasjonsanlegg i utlandet. 
Det kan likevel gis støtte til FOU-arbeidet i Norge selv om anlegget bygges i 
utlandet – det er da et krav at prosjektet klart gir verdiskaping i Norge. 

 

•Prosjekter som kun er basert på etablert utenlandsk teknologi støttes ikke. Må 
ha vesentlig innovasjon i anvendelse/sammensetning og verdiskaping i Norge. 

 

•Hva er verdiskaping: Bygge og bruke kompetanse som gir grunnlag for videre 
vekst. Arbeidsplassene i Norge må utgjøre en kjernekompetanse og et viktig 
fundament for virksomheten, og må utgjøre mer enn management og eierskap. 

 



Takk for meg! 

 

Spørsmål om  

veien videre? 

www.innovasjonnorge.no/miljotek 


