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HVA HVEM HVORDANNÅR

VEKSTGARANTIORDNINGEN



Innovasjon Norge (IN) 

samarbeider med 12 banker 

om denne ordningen

I Værnesregionen er dette 

DNB, SMN og Danske 

Bank, som får tildelt 

rammer

IN kan stille Vekstgaranti 

som dekker 75% av tapet 

på det enkelte lån.

Vekstgaranti kan anvendes 

på kreditter inntil 4 

millioner kroner.

Rabatt til kunde 0,5%

Kan brukes når banken gir 

lån og kreditt til 

INNOVATIVE  eller raskt 

VOKSENDE bedrifter som er 

kredittverdige, men som 

ikke kan stille tilstrekkelig 

sikkerhet for finansiering.

HVA



Små og mellomstore 

bedrifter, SMB

Kredittverdige

Ikke landbruk

Ikke eksport

Kan brukes til å realisere 

bedriftens 

• vekstplaner

• Innovasjonsaktiviteter

• Inntil 250 ansatte

• Omsetning inntil 

EUR 50 millioner 

• Balanse under 

EUR 43 millioner

HVEM



NÅR



NÅR

IN har 21 kriterier for hvem som kan få Vekstgaranti, gruppert innen vekst, innovasjon og digitalisering. 

Minst ETT av disse må være oppfylt. De vanligste er:

• Låntaker planlegger å investere i produksjon, utvikling eller implementering av nye eller forbedrede produkter, prosesser, 

tjenester, produksjons- eller leveransemetoder, eller innovasjon.

• Låntaker har vært i markedet mindre enn 12 år OG har hatt en årlig intern vekst i ansatte ELLER omsetning på over 20% over 

en 3-årsperiode

• Låntaker har vært i markedet mindre enn 7 år og hvor forsknings/innovasjonskostnader representerer minst 5% av 

driftskostnadene.

• Låntaker har betydelig innovasjonspotensial  eller er en forskning/investeringsdrevet kraft av for eksempel: 

• å ha en forskning/innovasjonskostnad >20% av lånebeløpet, 

• har mottatt tilskudd, priser eller skattefunn for sin virksomhet.

• Miljøinnovasjon: vil låntaker gjennomføre innovative aktiviteter som gir eller som tar sikte på å gi vesentlige positive 

miljøeffekter?



Ta kontakt med banken, 

så vil banken gjennomføre 

ordinær kredittvurdering 

og evt avklare med IN

Forbud mot refinansiering 

av gammel gjeld

Skal ikke kun avlaste 

banken sikkerhetsmessig

KK kan konverteres til lån 

etter 3 år, da med max

løpetid 7 år

Låntaker skal fylle ut 

standardisert 

egenerklæring overfor IN

Rammer:

• Minimum kr 250.000

• Maksimum kr 4 millioner

• Løpetid lån inntil 10 år

• Løpetid kassekreditt inntil 

3 år

• Minimum 1 år for begge 

produkter

HVORDAN



OPPSUMMERT

Vekstgaranti har som formål å 

styrke tilgangen til bankfinansiering 

for innovative eller raskt voksende 

små og mellomstore bedrifter.



TAKK

Vekstgarantiordningen (innovasjonnorge.no)

Jon-Roar Langørgen

jrl@dnb.no

975 89 864

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/vekstgarantiordningen/

