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Satsing som inkluderer  
Løfte frem leverandørnæringen som vekstnæring 
• En av målgruppene  

Styrke utviklingen i Norge 
• Miljøteknologiordningen +++ 

Støtte vekst i det globale markedet 
• Kartlegge muligheter 
• Nettverk rettet mot de ulike markedene 
• Finansiering av utvikling og utprøving av teknologi og tjenester i nye 

omgivelser  

 
 



• Styrke norsk næringslivs 
konkurranseevne 

• Mer norsk kommersiell miljøteknologi 

• Risikoavlasting  gjennom tilskudd 

• Pilot- og demonstrasjonsfase 

• Teknologi, løsninger, 
produksjonsprosesser 

• Bedrifter i alle størrelser,  
over hele landet 

 

Miljøteknologiordningen 

nopparit/iStock/Thinkstock 



Utviklingsfase 
Ordningen støtter prosjekter som nærmer seg kommersialisering, 
og som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold. 

 

 

4  

 

Foto: Flumill 



gir grunnlag  
for verdiskaping  

i Norge 

har 
markedspotensial 

internasjonalt 

er bedre for 
miljøet enn 

dagens teknologi 
løsninger 

kan begrunne og 
tallfeste hvorfor 

løsningen er 
bedre for miljøet 

Vi søker teknologi som 

skal utprøves  
i pilot- eller 

demonstrasjons-
anlegg 
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Hva støttes? 

•opprinnelig modell av maskin eller instrument som brukes som 
modell for videre utvikling 

Prototype 

• storskala infrastruktur som legger til rette for simulering, testing 
og verifisering av pilot- og demonstrasjonsprosjekter 

Test- og verifiseringsanlegg 

•ny fungerende løsning for uttesting i mindre skala 

Pilotanlegg 

• videreutvikling av en fungerende løsning for uttesting i stor skala 

Demonstrasjonsanlegg 



Viktige kriterier 

Nyhetsgrad og innovasjonshøyde 

Internasjonalt vekstpotensial 

Miljøeffekt 

Verdiskaping i Norge 

Gjennomføringsevne 

Utløsende for prosjektet 

Miljøteknologi- 
ordningen 



Eksempler:  
Havbruk 



AQUAFARM EQUIPMENT 
16,6 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til utvikling  
og demonstrasjon av lukket oppdrettsanlegg for sjø 

 

 

 

FOTO: Aquafarm Equipment 
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AQUACULTURE INNOVATION 

Lukkede merder i sjø skal  
eliminere lakselus og rømming, 
redusere utslipp og gi vekst  
og trivsel som i ordinære  
åpne anlegg. 1,9 millioner kroner fra  
Miljøteknologiordningen. 

 

 



FOTO: Bremnes Seashore AS 

BREMNES SEASHORE AS 
17 millioner kroner fra Miljøteknologi-
ordningen til utvikling og demonstrasjon  
av lukket ventemerd for å kjøle  
laksen naturlig før slakting 

 

 



FOTO: NOFITECH 

ERKO SETTEFISK AS 
9,3 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til fullskala lukket 
anlegg for å drive frem laks på inntil ett kilo i store kar på land. 
Sjøvann fra 70 meters dyp resirkuleres i lukket anlegg.  
Totalkostnad: 40 millioner kroner 



Vekst i et globalt marked 
Markedsrettede aktiviteter  
• Kunnskap om markedsmuligheter 
• Identifisere potensielle partnere/kunder  
• Strategiutvikling 

Strategisk samarbeid i nettverk 
• Kan inkludere utenlandske deltakere  

Utvikling av før-kommersiell prototyp sammen med 
krevende kunde 
• Kunden kan være utenlandsk 

Bygging av demo/pilotanlegg i markedet  

Tilgang til Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale 
nettverk  
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Miljøteknologi - Tilskudd 2010 – 2013 

 -  20 000 000  40 000 000  60 000 000  80 000 000  100 000 000  120 000 000  140 000 000  160 000 000

 Bio inkl. fuel

Fornybar solenergi

Fornybar vindkraft

Annen fornybar, tidevann bølge, geo, mm.

Marin - aquakultur

Maritim

Olje og gass

Prosessteknologi, metalurgisk

Utslippsreduksjon Nox, Sox mm.

Vannteknologi

Annen miljøteknologi

Mill. kr. 20 40 60 80 100 120 140 160 



PHOTO: INNOVATION NORWAY 

Vil du vite mer?  
Kontakt oss! 

PHOTO: INNOVATION NORWAY 

www.innovasjonnorge.no 
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