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Høna og egget

«alt henger sammen med alt» 
må ikke bli til

«alle venter på alle»



Trenger vi biogass?
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Enova er eid av Klima- og miljødepartementet og arbeider for 
Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Vi skal fremme:

• Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges 
klimaforpliktelse for 2030

• Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset 
omstillingen til lavutslippssamfunnet

• Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv 
effekt- og energibruk

Livskraftig forandring



Mange virkemidler bidrar til markedsendringen
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Støtte til produksjon av biogass

• På produksjonssiden ser vi det som viktig å støtte 
teknologiutvikling og industrialisering, som hos Den 
Magiske Fabrikken og VEAS (bildet).

• Enova gir investeringsstøtten for å etablere 
produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff i Norge. 
• Inntil 45 % for store virksomheter 
• Inntil 50 % for små og mellomstore virksomheter 



• For at flere skal ønske å ta i bruk biogass til 
transport må biogass bli mer tilgjengelig og 
merkostnaden ved å velge biogassbiler må ned

• Økt markedsvolum skal bidra til å bygge opp 
tilbudssiden av markedet og styrke 
konkurransesituasjonen overfor de 
konvensjonelle løsningene

• Støtte til biogasskjøretøy og infrastruktur gis 
gjennom tilbudet «Energi- og klimatiltak i 
landtransport». 

Støtte til biogasskjøretøy og infrastruktur



• Investeringsstøtte

• Innkjøp av biogassbiler og ev. tilhørende 
infrastruktur dvs. fyllestasjon

•Merinvestering sammenlignet med diesel

• Opp til 40 % (store aktører) og 50 % (SMB) i 
støtte til gasskjøretøy 

• Opp til 40 % i støtte til infrastruktur som er 
nødvendig for drift av kjøretøyene

 Ikke utrulling av infrastruktur, men tilpasset 

behovet



• Den som investerer mottar støtte (flåteeier) 

• Søknader relatert til anbud for kommunalt eller 
fylkeskommunalt innkjøpte transporttjenester 
dekkes ikke

•Minimum 100 000 kWh eller 10 000 l diesel per år

•Minimum 3,5 tonn 

• Bruk biogass – kjøretøy 50 %, fyllestasjon 2/3

• Lønnsomhet vurderes

• Søk før prosjektet settes i gang!



Opplysninger om prosjektet:

•Merkostnad innkjøp kjøretøy

• Oppstarts- eller prosjekteringskostnader?

• Dagens forbruk – liter diesel, kjørelengde i km

• Kjørerute – hvor skal bilen fylles?

• Diesel- og biogasspris

• Endring i drifts- og servicekostnader?

• Kjøretøyets levetid





Takk for oppmerksomheten!

08049 enova.no/transport
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