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STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
SØKER: GLOCAL GREEN INNLANDET AS 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 30.11.2021 
Forretningsplan Glocal Green Innlandet AS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Glocal Green Innlandet AS et 
tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Glocal Green Innlandet AS er en ny aktør som nå planlegger flere lokale anlegg i Norge for 
produksjon og salg av bærekraftig metanol – nærmere bestemt biometanol. Konseptet 
innebærer å utnytte lokalt tilgjengelig biologisk restavfall til fremstilling av biometanol og 
grønt hydrogen.  
 
Konseptet og produktet biometanol har noen praktiske og økonomiske egenskaper som er 
suverene for å komme i gang med rask implementering. Bærekraftig metanol er både 
biometanol og e-metanol produsert av sirkulært fornybart karbon. Kildene her er biologisk 
fornybart materiale eller karbon fra forbrenning av biologisk materiale. Dette kan være alt 
fra restråstoffer fra skogs- og trelastindustrien, landbruket, akvakulturnæringen eller 
offentlige sorterings- og forbrenningsanlegg. 
 
Et av anleggene tenkes etablert i Øyer kommune, og søkeren er i dialog med grunneier om 
areal.  
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Et bidrag fra næringsfondet er ikke utløsende for om dette prosjektet lykkes, men det er et 
signal om at Øyer kommune er positive til etableringen. Satsingen er i tråd med 
næringsplanens satsing på bærekraft, og det vil bety betydelig med arbeidsplasser og 
verdiskaping om de lykkes. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune 



h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen,  spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere  
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne  
arbeidsplasser  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Glocal Green Innlandet AS gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 


