Programkriterier for Biogass og
biodrivstoff
Formål
Gjennom programmet Biogass og biodrivstoff vil Enova bidra til økt produksjon av bærekraftig biogass og
biodrivstoff med et betydelig markedspotensial.
Studier viser at det er et stort potensial for produksjon av biogass og biodrivstoff basert på innenlandske ressurser,
og at disse kan bidra til å fase ut bruken av fossile brensler. For å øke tilgjengelighet av biogass og flytende
biobrensel i Norge, tilbyr Enova investeringsstøtte til kommersiell produksjon av slike brensler.

Virkemiddel og støttenivå
Virkemiddel: Investeringsstøtte
Støtten under dette programmet blir dekket av disse unntaksbestemmelsene:
•

Biogass- og biodrivstoff produksjon, inklusive oppgradering av biogass - gruppeunntakets artikkel 41 –
fornybar energi
o

Støttesats ut fra støtteberettigede kostnader:


Inntil 45 % for store virksomheter



Inntil 50 % for små og mellomstore virksomheter

Under gruppeunntakets artikkel 41 er det ikke anledning til å støtte biodrivstoff som er omfattet av
omsetningskrav. Produksjon av biodrivstoff som er omfattet av omsetningskravet jf. Produktforskriften kvalifiserer
derfor ikke for støtte.
Se beskrivelser av unntaksbestemmelsene på siden https://www.enova.no/esa

Kvalifikasjonskriterier
Produktet
1.

skal oppfylle bærekraftskriteriene i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og
andre produkter (Produktforskriften)

Prosjektet
1.

1

har en årlig produksjon på minimum 1 GWh (~100.000 Nm3 CH4)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

er direkte knyttet til produksjon av brenselet. Oppgradering av biogass til drivstoffkvalitet inngår også i
programmet.
inkluderer ikke investeringer knyttet til avfallsbehandling
er ikke tilknyttet produksjon av matbasert biogass og biodrivstoff
benytter den kommersielt beste tilgjengelige teknologien
omfatter investeringer i konkrete fysiske installasjoner/tiltak
har en økonomisk levetid på minimum 15 år for anleggene
skal være igangsatt innen 2 år og ferdigstilt innen 5 år etter inngått kontrakt med Enova

Rangeringskriterier
Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene:
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•

Høyt energiresultat målt opp mot støttenivået (kWh/støttekrone)

•

Dokumentert gjennomføringsevne, det vil si:
o

Prosjekter der teknologi, forretningsmodell og marked kan verifiseres

o

Prosjekter med realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring

o

Prosjekter der offentlige tillatelser foreligger

o

Prosjekter med en godt dokumentert plan for drift og vedlikehold

o

Prosjekter basert på realistiske økonomiske forutsetninger

