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Strømstøtteordningen må forbedres 

Bakgrunn 

Huseierne er en uavhengig forbrukerorganisasjon for landets boligeiere. Vi har 250.000 medlemmer, 

noe som utgjør ca. 10% av alle landets husholdninger. Medlemmene våre bor i leiligheter, rekkehus 

og eneboliger og representerer bredden i den norske boligmassen. 

Landets husholdninger og våre medlemmer rammes hardt av de ekstreme strømprisene vi opplever 

nå. Slik vil det også være i tiden fremover.  

De høye strømprisene gjennom hele 2021 og særlig gjennom høsten i fjor, utløste behov for 

kortsiktige tiltak fra myndighetenes side.  for en omfattende strømstøttepakke for perioden 

desember 2021 – mars 2022 slik Stortinget vedtok i desember i fjor.  

Huseierne hadde opprinnelig andre forslag til en strømstøtteordning for husholdningene, men er 

allikevel tilfreds med måten den vedtatte ordningen i hovedsak er innrettet. Vi mener imidlertid det 

er svakheter ved ordningen som må rettes om før strømstøtten for januar skal beregnes. 

Strømstøtteordningen må reflektere de faktiske kostnadene i husholdningene  

Det er skapt inntrykk fra regjeringen og Stortingets side at husholdningene vil få dekket 55% av 

kostnadene på forbruket av strøm med en pris høyere enn 70 øre pr. kWh. Den vedtatte 

støtteordningen er dessverre ikke slik innrettet. Det er ikke lagt opp til å gi støtte basert på den 

enkeltes faktiske strømkostnader, men på grunnlag av det man beregner som gjennomsnittlig 

spotpris for strøm den enkelte måned i det enkelte strømdistrikt.   

Der gjennomsnittet ligger over 70 øre for en måned, vil staten dekke 55% av dette overskytende ved 

å multiplisere differansen med antall kWh som den enkelte har betalt for i perioden.  

Dette er en uvektet ordning som gir en lavere strømstøtte sammenlignet med de forventningene 

myndighetene selv har skapt. En uvektet ordning likestiller billige nattetime med lavt forbruk der de 

fleste har satt ned innetemperatur og sover, og vekter denne like mye som de dyreste periodene i 

løpet av dagen der det medgår langt flere kWh for husholdningene. Derfor reflekterer ikke den 

vedtatte støtteordningen den virkelighet strømforbrukeren har, og gir kompensasjon på et annet 

pris- og forbruksgrunnlag enn det som faktisk finner sted. Dette forsterkes av at utetemperatur, 
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strømpriser og strømforbruk også har en nær sammenheng og som ikke vil reflektert i en uvektet 

modell.  

Vi mener derfor at regjeringen umiddelbart bør få tilslutning i Stortinget til å omgjøre strømstøtten til 

en vektet ordning som reflekterer husholdningenes faktiske strømkostnader, og som både tar hensyn 

til forbruksvariasjonene gjennom døgnet og at strømprisene er høyest når det er kaldest ute og 

strømforbruket derfor er høyt i disse periodene. Dette må endres raskt slik at det er en vektet 

ordning som ligger til grunn for beregning av strømstøtten for januar, februar og mars. 

Støtten må øke fra 55% til 75%  

Strømstøttepakken tar utelukkende hensyn til økte strømkostnader for husholdningene. Imidlertid vil 

de høye strømprisene også påvirke størrelsen på nettleien fremover. Dette er ikke tatt hensyn til når 

strømstøtten ble behandlet i Stortinget. Huseierne mener dette ytterligere forsterker behovet for å 

øke støtten staten yter ved strømpris over 70 øre pr. kWh og ber om at strømstøtten økes fra vedtatt 

55% til 75%.  

Dette vil gi husholdningene et større og helt nødvendig økonomisk bidrag i en svært tøff vinter for 

mange, samtidig som insentivene til å bruke mindre strøm blir opprettholdt. 

 

Vi håper statsråden ser på vårt initiativ som konstruktive og gjennomførbare forbedringer i den 

etablerte strømstøtteordningen. En gjennomføring av disse forslagene vil bety mye for mange 

husholdninger som trenger hjelp til å få sine strømkostnader redusert for å få økonomien til å gå i 

hop.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Morten Andreas Meyer /s/ 

Generalsekretær 

 

 


