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Varig markedsendring

Volum

Prosjektene Enova støtter skal bidra til å ta sektorer i retning av lavutslippssamfunnet



Vi kan gi opp til 40 % (store aktører) og 50 % 

(SMB) i støtte til 

• Elektriske lastebiler/anleggsmaskiner 

• Biogasskjøretøy over 3,5 tonn

• Hydrogenkjøretøy

• Støtte til lading/fyllestasjoner i sammenheng med 

tilknyttet søknad om støtte til kjøretøy og der drift av 

kjøretøy vil kreve utbygging av ny infrastruktur

Hvem kan søke? 

• Den som investerer i prosjektet

• Søknader relatert til anbud for kommunalt eller 

fylkeskommunalt innkjøpte transporttjenester dekkes ikke 

under dette programmet

Enova støtter nullutslipps- og klimanøytrale kjøretøy



Støtteprogram: Energi- og klimatiltak i landtransport

Tilfeller der bedrifter kan søke om støtte

• Bedriften har vunnet et anbud og ønsker å strekke seg 

lenger enn kontraktskrav

• Utskifting av flåte der kjøretøy ikke skal inngå i en 

pågående anbudskonkurranse med tilsvarende miljøkrav

Krav til søknaden

• Redusert eller konvertert energiforbruk på minimum 10 % 

og 100 000 kWh per år

• Enovas støtte skal være avgjørende for at prosjektet 

realiseres – søknad må derfor sendes før 

investeringsbeslutning er tatt

Enova støtter nullutslipps- og klimanøytrale kjøretøy 



Hvem kan søke:
• Fylkeskommuner eller kommuner som skal kjøpe 

transporttjenester som krever etablering av 
infrastruktur for lading

Hva støtter vi?
Offentlig ladeinfrastruktur for å ta i bruk batteri- eller 
hybridløsninger til landtransport eller sjøtransport. 

Søknaden må sendes før utlysningskriterier er 
besluttet, anbudsutlysningen publisert og 
investeringsbeslutninger tatt. Alternativt må 
utlysningen inneholde forbehold om støtte fra Enova 
og/eller kunne avlyses om prosjektet ikke mottar 
støtte.

Støttenivå:
Inntil 40 % av merkostnadene

Infrastruktur i kommunale og 
fylkeskommunale transporttjenester 
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Hva støtter vi?
• Støtte til demonstrasjon av energi- og klimateknologi 

som er ny eller vesentlig bedre enn det beste på 
markedet i dag

Støttenivå:

• Innovativ energi- og klimateknologi: Inntil 50 % av 
prosjektets godkjente merkostnader 

• Transportinfrastruktur: Inntil 40 % av prosjektets 
godkjente merkostnader

Støtte til fullskala innovativ energi- og 
klimateknologi
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Skisse: Kongsberg



Siste støttede prosjekter

https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/tilsagnsliste/





Hva: Tilskudd til utvikling og testing av
teknologi og nye løsninger som er bedre
for miljøet enn det som brukes dag.

Hvem: Bedrifter som utvikler løsninger og
teknologi. 

Hvordan : Skalerbarhet og mulighet for 
spredning i bransjen.

Gjerne utvikling i samarbeid med bedrifter 
som skal ta teknologien i bruk.

Miljøteknologiordningen – Innovasjon Norge

Cambi AS



Yara Marine Technologies AS

Cavotec AS 

Velde Gjenvinning AS

Pilotprosjekter i samarbeid med NFR og Enova



Hva kan støttes?

Kostnadsgrunnlaget kan omfatte
kostnader til planlegging, prosjektering, 
bygging og testing av
demonstrasjonsanlegget.

Les mer: 
www.innovasjonnorge.no\miljotek

Store bedrifter -
inntil 25% 
tilskudd

Mellomstore
bedrifter - inntil
35% tilskudd

Små bedrifter -
inntil 45 % 
tilskudd

På visse vilkår kan 
det gis høyere 
støttesatser

http://www.innovasjonnorge.no/miljotek

