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- Et offentlig-privat partnerskapsprogram
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GSP Servicekontor for flåtefornyelse følger to spor

4



Bidra til å skape 

grønne markeder

GSP Servicekontor for flåtefornyelse følger to spor
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Bistå rederier med 
prosjektering og 
gjennomføring av 
byggeprosjekter



Støtteordningene er tilpasset de ulike fasene i et prosjekt, fra forskning og 
utvikling til bygging og kommersialisering
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Bygge nytt skip?

Moden teknologi?
• Enova - Elektrifisering av sjøtransport

• Innovasjon Norge –

Kondemneringsordningen

• NOx-Fondet - Flåtefornyelse

Ja

Konsept som er 

klar til testing?

• Enova – PILOTERING av ny energi- og 

klimateknologi

• Enova – DEMONSTRASJON av ny energi-

og klimateknologi

• Enova- FULLSKALA innovativ energi og 

klimateknologi

Utvikling av 

konsept?

• Pilot – E

• Grønn Plattform

• EU: Horizon Europe 2021-2027

Ja

Ja



I tillegg til støtte, finnes ulike finansieringsordninger

Innovasjon Norge

▪ Lavrisikolån

– Normalt inntil 50 prosent av et definert kapitalbehov

– Godt supplement til lån i private finansieringsinstitusjoner

– Fast eller flytende rente og med løpetid tilpasset bedriftens behov

▪ Risikolåneordning

– Maksimalt lånebeløp fra denne låneordningen er 50 millioner kroner pr. kunde.

– Avdragstiden tilpasses prosjekttype og er normalt inntil 20 år 

– Inntil to års avdragsfrihet kan vurderes

Eksportkreditt Norge

▪ Innlands skipsfinansiering

– Inntil 80% av verftskontrakten, minimum egenkapital er 20%

– Maksimal løpetid på lånet er 12 år

▪ Eksportfinansiering
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Tildelinger med bistand fra Servicekontoret
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Dagens støtteordninger bringer oss et godt stykke på veien, men vil vi nå 
målsettingen innen 2030?
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Pris for skipsenergi
▪ Støtteberettiget beløp er kun merkostnaden i forhold til 

et konvensjonelt skip

– Totalt investering vil derfor alltid være høyere enn et 

konvensjonelt skip

– Det kan lønne seg å vurdere nøye hva som kan inngå i 

støtteberettiget beløp

▪ Maksimum støttesats er 40 – 60 %, avhengig av 

størrelsen på bedriften

– Støtteordninger kan kombineres, men samme tiltak kan ikke 

støttes mer enn en gang

▪ Pris på karbonfritt eller karbonnøytralt drivstoff er 2-4 

ganger høyere enn dagens drivstoffpriser

– Med økende CO2 kostnad, vil nye drivstoff kunne bli mer 

konkurransedyktige

– Pioneer-prosjektene trenger forutsigbarhet for at kan

materialiseres



Takk for oppmerksomheten!
Christoffer Bøhmer

+47 950 63 554

christoffer.bohmer@dnvgl.com



Vedlegg

Relevante støtteordninger for rederier



Det norske virkemiddelapparatet (økonomisk støtte og finansiering)
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Aktør Type 

Enova Støtte til miljøinvesteringer; f.eks. batteri i fartøy

Innovasjon Norge Grønn omstilling, Kondemneringsordningen, Risikolåneordning, 
Lavrisikolån, PILOT-E

NOx-fondet Støtte til flåtefornyelse og NOx-reduserende tiltak

Nysnø Investering i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og 
lønnsom måte (Ikke direkte i skip) 

Eksportkreditt/GIEK Finansiering av skip bygget i Norge og norsk utstyr som eksporteres

Forskningsrådet Støtte til forskning og utvikling

PILOT-E (NFR, IN, Enova) Støtte til å ta et nytt konsept eller innovative løsninger (under reelle 
driftsforhold) hele veien fra forskning til fullskala demonstrasjon

Grønn Plattform (NFR, IN, Enova, 
Siva)

Støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst

Kystverket Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø



Relevante ordninger hos Norsk Forskningsråd

▪ SkatteFUNN

– Kun forskning- og utviklingsprosjekter

– Må addressere usikkerhet i bransjen, ikke kun i bedriften

– Ikke vanlig drift, kun det som adresserer usikkerheten

– Kan dekke timer som brukes under en periode med forskning og utvikling mot målet, over flere forskjellige 

prosjekter 

– Vanlig støtteform er støtte til arbeidstimer, enten utført av bedriften eller innleide ressurser. 

19 % av timelønn i støtte, med makstimelønn på 700 NOK, dvs. 133 NOK/time

Støtte til forskning og utvikling. Kan gi støtte til innkjøp som trengs for å gjennomføre forskningsprosjektet. 

Hovedsakelig støtte til timer.

– Maks 25 MNOK for en bedrift i skattefunn, sum av alle skattefunnprosjekter i bedriften
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Relevante støtteordninger fra Enova

▪ Elektrifisering av skip

– Støtte til batterier om bord og andre systemer

– Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og 

batterier skal inngå som del av prosjektet

– Batteriteknologien skal være vesentlig i fartøyets energikonvertering eller energibruk, for 

eksempel knyttet til fremdriftssystem eller lasthåndtering

– Andre energieffektiviseringstiltak om bord kan støttes sammen med batteriinstallasjonen, men 

må være blant de mest energi- og klimaeffektive som er tilgjengelige på markedet.

– Investeringen skal redusere energibruken med minimum 100.000 kWh/år eller kutte 

klimagassutslippene tilsvarende 26 000 kg CO2/år sammenlignet med alternativet til å 

gjennomføre tiltaket. 

– Energiresultatet skal utgjøre minimum 10 prosent reduksjon i energibruk på system-

/komponentnivå sammenlignet med konvensjonell teknologi.

– Støtte på 40 % for store bedrifter, 50 % små og mellomstore bedrifter
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Relevante låneordninger fra Innovasjon Norge

▪ Lavrisikolån

– Primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og 

bransjer, men tilbudet omfatter også store bedrifter 

– Finansiering med lavrisikolån dekker virksomhetens behov for langsiktig lånefinansiering av 

anleggsmidler, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter

– Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerhet 

hovedsakelig ved pant, garantier og kausjon

– Kan finansiere inntil 50 prosent av et definert kapitalbehov

– Lån kan gis med fast eller flytende rente og med løpetid tilpasset bedriftens behov

– Nominell rente fra 1,90 %
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Relevante låneordninger fra Eksportkreditt Norge

▪ Tilbudet omfatter lån til bygging av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter og 

nærskipsfartøy, inkludert utstyr og tjenester

▪ Fartøyet skal bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge

▪ Skipet må være over 100 bruttotonn

▪ Konkurransedyktig rente

▪ Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80% av verftskontrakten

▪Minimum egenkapital er 20%

▪Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet kan nedbetales i like store, halvårlige avdrag. 

Første avdrag vil forfalle 3 eller 6 måneder etter levering av skipet
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Pilot-E

▪ PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, 

Innovasjon Norge og Enova

▪Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig 

energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i 

Norge og internasjonalt

▪ En søknad for bedriften(e) og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, 

fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang

▪ Tett oppfølging og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og 

Enova

▪ Søkerbedriften må være registrert i det norske foretaksregisteret, og prosjektet skal 

gjennomføres i Norge

▪ Utlysning en gang i året, søknadsfrist i september
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Grønn Plattform

▪ Hensikten er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom større prosjekter. Disse bør 

omfatte hele verdikjeden fra forskning og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og 

industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

▪ Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år

▪ Støtte kan gis bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem 

forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

▪ Frist for å søke om forprosjekt er gått ut, men det kan søkes om støtte til hovedprosjekter i løpet 

av våren 2021 → Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som planlegges våren 2021
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Kystverkets støtte fra vei til sjø

▪ Rederier kan få støtte til prosjekter som flytter gods fra veitransport til sjøtransport, støtten kan 

dekke 30 prosent av driftskostnadene eller 10 prosent av investeringskostnadene

▪ Redere etablert innen EØS-området, med skip flagget i et EØS-land, kan søke om støtte til 

etablering av nye sjøbaserte ruter

▪ Tilskudd kan tildeles prosjekter som fører til godsoverføring fra norske veier til sjø og som har en 

klar nytteeffekt for samfunnet 

▪ Støtten gis i utgangspunktet kun til nye ruter, ettersom støtten skal gi varig godsoverføring, og 

ikke gå til dekning av transportkostnader for gods som allerede fraktes på sjø.

▪ I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til eksisterende tilbud som ellers står i fare for å bli lagt ned 

og godset overført til vei

▪ Tilskudd kan innvilges for maksimalt tre år per prosjekt
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EU: Horizon Europe 2021-2027 (100 mrd EUR)

▪ Zero Emission Waterborne Transport (Partnership)

1. Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and 

hydrogen fuels;

2. Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle 

solutions for increased efficiency with multiple fuels;

3. CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios;

4. Innovative on-board energy saving solutions;

5. Hyper powered vessel battery charging system;

6. Assessing and preventing methane slip from LNG engines in all conditions within both existing and new vessels;

7. Digital twin models to enable green ship operations;

8. Proving the feasibility of a large clean ammonia marine engine;

9. Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within 

fully battery electric and hybrid ships;

10. Innovative non-battery electric energy storage systems on board vessels;

11. Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy;

12. Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting;
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