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HØRINGSUTTALELSE STRØMSTØTTEORDNINGEN 

  

Naturvernforbundet viser til høringen på forslag om forlengelse av strømstøtteordningen for 

husholdninger, og vi sender med dette våre innspill. 

 

Oppsummert 

- Vi mener det er riktig med støtte for å hjelpe husholdninger å betale strømregningene. 

- Insentivene for energisparing må ivaretas. 

- Reduserte satser for elavgift bør ikke videreføres. 

- Støtten til energisparing må økes.   

 

Innretning av strømstøtten 

Naturvernforbundet mener det er riktig å hjelpe husholdninger nå som strømprisene er 

rekordhøye og ser ut til å kunne forbli høye lenge. Samtidig mener vi det er helt avgjørende at 

insentivene til energisparing ivaretas i ordningen, og at det gjøres langt mer for å hjelpe 

husholdningene med å redusere energiforbruket. Det kan være i form av støtte, men også 

informasjon og gratis rådgivning til norske husholdninger, slik at de kan få et lavere 

strømforbruk og strømregning. 

 

Vi mener strømstøtteordningen i hvert fall ikke må svekke insentivene for sparing ytterligere. 

Det betyr at nivået på 70 øre minst beholdes, og at ikke mer enn 80 prosent av beløpet over 

denne grensen dekkes. Grensen på 5000 kWh bør reduseres. Og vi er for at støtten kun gis til 

husholdningskunder, altså videreføre at støtten ikke dekker fritidsboliger.  

 

Samtidig mener vi annen støtte til de husholdningene som trenger det mest er viktig, i form av 

for eksempel økt bostøtte. 

 

Fjerne redusert elavgift 

Vi mener de reduserte satsene for elavgift ikke skal videreføres nå som det foreslås å 

videreføre en strømstøtteordning. Lavere satser for elavgift ble vedtatt før 

strømstøtteordningen for husholdninger ble innført. 

 

Øk støtten til strømsparing 

Tiltak og nye sterke virkemidler for energieffektivisering og energisparing er den raskeste 

måten å skaffe til veie mer energi på for å redusere klimagassutslippene og samtidig ta vare 

på naturmangfoldet og samtidig hjelpe strømkundene med lavere strømregninger. 

 

Naturvernforbundet har derfor sammen med 26 andre organisasjoner bedt om at det må 

settes av minst én milliard kroner til støtteordninger som får fart på energieffektiviserings-

arbeidet i husholdninger, og at det i tillegg kommer egne ordninger for energitiltak i 

næringsbygg, kommuner og landbruk. Dette kravet var før krisen i Ukraina. Nå tjener Norge 

enda mer på salg av gass, og behovet for å frigjøre strøm er ikke blitt mindre i et Europa som 

øker tempoet for å gjøre seg uavhengig av fossil energi, ikke minst russisk gass. Bevilgningen 
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til energisparing bør derfor økes enda mer i 2023. Energieffektivisering er helt sentralt i EUs 

energiplaner. Norge ligger derimot etter, og nå må det trappes opp. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 
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