Programkriterier for Biogass
Formål
Gjennom programmet Biogass, gir Enova støtte til aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle
eksisterende, industriell produksjon av biogass. Formålet med programmet er å bidra til at biogassbransjen velger
innovative teknologier og løsninger, med spredningspotensial utover det enkelte prosjekt. De innovative
teknologiene og løsningene skal på sikt bidra til videre kostnadsreduksjoner og/eller inntektsøkninger, og økt
lønnsomhet, for bransjen. Programmet skal gjennom dette bidra til at industrielle produksjonsanlegg i framtiden
kan etableres uten investeringsstøtte.

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

Biogass produksjon, inklusive oppgradering av biogass - gruppeunntakets artikkel 41 – fornybar energi
•
Støttesats ut fra støtteberettigede kostnader:
o Inntil 45 % for store virksomheter
o 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.
For beskrivelse av kategorisering av virksomheter se programdokument «1 Informasjon og generelle krav»
Se beskrivelser av unntaksbestemmelsene på siden https://www.enova.no/esa

Kvalifikasjonskriterier
Søkeren
1.
2.

1

er en aktør som ønsker å etablere og/eller videreutvikle sin forretningsvirksomhet innen produksjon av
biogass
har dokumentert gjennomføringsevne, det vil si søker kan framvise følgende:
•
teknologi, forretningsmodell og marked kan verifiseres
•
realistiske planer for organisering, prosjektgjennomføring, samt drift og vedlikehold
•
realistiske planer for finansiering av prosjektet utover støtte som omsøkes
•
grunnleggende offentlige tillatelser foreligger (aktuelle tomt må være regulert til formålet)
•
prosjektet er basert på økonomiske realistiske forutsetninger

Prosjektet
1.

2.

Det kan søkes støtte til investeringer i følgende anlegg:
a. Produksjonsanlegg for råbiogass inklusive oppgraderingsanlegg for oppgradering til biometan
b. Anlegg for oppgradering av råbiogass til biometan
•
Forutsetninger som må være oppfylt:
a. Biogass som produseres skal oppfylle bærekraftskriteriene i Forskrift om begrensning i bruk av
helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften)
b. Prosjektet må ha en økonomisk levetid regnet fra første år med energileveranse på minimum 15
år
c. Prosjektet skal være igangsatt innen 1 år og ferdigstilt innen 4 år etter inngått kontrakt med
Enova

Søknaden
Obligatoriske vedlegg:
•
•

Prosjektbeskrivelse i tråd med Mal for prosjektbeskrivelse
Mal for kontantstrømoppsett

Disse malene finnes på programmets landingsside på enova.no og i Enovas senter for søknad- og rapportering

Rangeringskriterier
Følgende rangeringskriterier legges til grunn:
•
•

Innovasjonsgrad i prosjektet (50 %)
Høyt energiresultat per støttekrone (50 %)

Med innovasjonsgrad i prosjektet menes teknologier og løsninger som på sikt bidrar til økt lønnsomhet (økt inntekt
eller redusert kostnad) for bransjen i henhold til følgende kriterier:
Effektive og rasjonelle løsninger med tydelig kost-nyttevurdering, eksemplene kan være:
Innovativ produksjonsteknologi som på sikt reduserer produksjonskostnaden,
▪
Ny typer av råstoff og/eller endret råstoffsammensetning med potensiale om fremtidig
reduserte kostnader eller økte tilgjengelige volumer av råstoff til bærekraftig
biogassproduksjon,
▪
Andre innovative elementer innenfor samarbeid, logistikk og lignende, eller økt verdi på
produkter.
Søker må dokumentere at innovasjonen har et spredningspotensiale utover det enkelte prosjektet
Søker må kunne dokumentere at teknologien/løsningen innebærer økt risiko sammenlignet med en
ikke-innovativ investering
▪

o
o

Med energiresultat menes forventet årlig biogassproduksjon fratrukket energibruk i produksjonsanlegget.
Energiresultat som tilknyttes til prosjektet skal være oppnådd innen 5 år fra idriftsettelse av produksjonsanlegget.
I søknadsvurderingen vil Enova vurdere prosjektene opp mot hverandre, og rangere ut ifra overnevnte kriterier.

Prosess og betingelser

2

Rapportering
1.
2.

Det foretas ingen utbetaling før det er startet investeringer i fysiske tiltak.
Det stilles krav om kvartalsvis rapportering i byggeperioden, og årlig rapportering av biogassproduksjon
og energiforbruk ved produksjonsanlegget i inntil 10 år etter ferdigstillelse.

Andre betingelser
1.

Det kan i tilsagnsbrev bli stilt krav om nødvendige tillatelser, bindende finansieringsplan m.v., i henhold til
nærmere spesifiserte tidsfrister.

Prosjekter som faller utenfor

1.
2.

3

Prosjekt med produksjon av matbasert biogass
Prosjekt med formål om teknologiutvikling med høy innovasjonsgrad kan søke støtte gjennom disse
programmene https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/

