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Gårdsvarmeanlegg

Bioenergiprogrammet i Innovasjon
Norge kan gi investeringsstøtte til
gårdsvarmeanlegg, både til
næringsvirksomhet og til bolig.

Hvem kan søke: 
Bønder og skogeiere

Hva kan det søkes om støtte til:
Gårdsvarmeanlegg til næringsformål. Det kan gis støtte til:
• Fyrhus
• Nytt varmeanlegg
• Solvarme- og varmegjenvinningsanlegg, der dette inngår

som en del av fyringsanlegget
• Distribusjon til landbruksproduksjon, tilleggsnæring og

boliger.

Dette kan støttes med inntil 33 prosent og maks.
kr. 1 000 000. Der biobrenselanlegg bygges i tilknytning til
utbygging av ny driftsbygning med varmebehov, kan
maksimalt tilskudd økes med kr 50 000.
 

Det forutsettes at eiendommen kan dokumentere
avgiftspliktig omsetning på min. kr 50 000 pr år.
Det gis ikke støtte til utstyr for brenselproduksjon,
transportutstyr og brukt utstyr.

Gårdsvarmeanlegg til boligformål
De gis investeringsstøtte til å bygge nye anlegg eller til å
fornye eldre fyringsanlegg og utskiftning av oljekjeler.
Total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller
varmeinstallasjon må overstige kr. 150 000 inkl. mva.
Kjøp og installasjon av ny fyrkjel skal være en del av tiltaket.
 
Solvarmeanlegg kan inngå, når dette kobles sammen med
varmeanlegget.

Hvor mye det kan søkes om i
støtte:
• Fyringsanlegg for ved eller halm med inntil kr. 30 000
 
• Flisfyringsanlegg med inntil kr. 40 000

Information

Vi gir lokale ideer globale
muligheter
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Merk
• Varmeanlegg er fyrkjel beregnet på ved, flis eller halm som

brensel, koblet til et vannbårent varmesystem.
 
• Landbrukseiendom er eiendom med samlet areal jord og

skog over 100 daa, eller mindre eiendommer som mottar
tilskudd til jordbruksproduksjon.

 

Bioenergiprogrammet
Bioenergiprogrammet skal stimulere til økt bruk av fornybare
energikilder. Det kan gis investeringsstøtte og støtte til
kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene.
Formålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere,
bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

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

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

E-postadresser 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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