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VEDRØRENDE BRUDD PÅ GRUNNLOVENS § 98 OM FORSKJELLSBEHANDLING 
 
1. Bakgrunn. 
Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å 
håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen er innført for primær- og sekundærboliger, 
men ikke for fritidsboliger.  
 
2. Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære 

strømutgifter (strømstønadsloven) 
I loven står blant annet: 

• Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for økonomisk stønad 
til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter. 

• Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som 
husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen. 

 
3.  Usaklig forskjellsbehandling 
I følge regjeringen er ikke fritidsboliger å regne som husholdningskunde, Norges 
Hytteforbund (NHF) mener imidlertid at fritidsboliger i forbindelse med strømstøtteordningen 
blir usaklig forskjellsbehandlet.  
 
Kongeriket Norges Grunnlov sier i § 98 følgende om usaklig forskjellsbehandling: 
«Alle er like for lova. 
Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.» 
 
Bestemmelsen i Grunnloven § 98 stammer i utgangspunktet fra et behov for vern mot 
diskriminering av privatpersoner. Eiere av fritidsboliger er i sammenheng med 
strømstøtteordningen å betrakte som privatpersoner, siden ordningen tar utgangspunkt i 
husholdningen. 
 
4. Definisjon av husholdning 
I følge NOU 96-13, kapittel 2.2.8, boks 2.4, og Statistisk Sentralbyrå (SSB), defineres 
husholdning av de personer som er bosatt i en bolig. Husstand er det samme som en 
husholdning, altså de personene som bor i samme bolig. Husholdninger, som det refereres til 
i gjeldende forskrift om strømstøtte, handler således om privatpersoner og ikke om boligtype.  
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5. Regjeringens begrunnelse for strømstøtte 
 
Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å 
håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 
2021 til og med mars 2023.  
 
At fritidsboliger ikke er inkludert i ordningen begrunner regjeringen med at fritidsboliger ikke 
er en del av husholdningen/husstanden. Sekundærboliger er i vesentlig grad utleid og er 
derfor inkludert i støtteordningen. Med bakgrunn i definisjonen av husholdning er det 
imidlertid ingen forskjell mellom sekundærboliger og fritidsboliger. Forskjellen består i hva 
boligtypen er registrert som i matrikkelen. 
 
Regjeringen begrunner strømstøtten til sekundærboliger med at et stort antall av landets 
sekundærboliger er utleid til andre.  Eieren av boligen mottar strømstøtte, mens det er 
leietageren som egentlig skal motta strømstøtten, fordi boligen er leietagerens primærbolig. 
Målepunktet står imidlertid i boligeierens navn og eieren av sekundærboligen mottar dermed 
strømstøtten. Norges Hytteforbund tar det for gitt at den fulle strømstøtten viderefordeles til 
leietageren. 
 
Tar man utgangspunkt i definisjonen av hjem, er hjem den boligen eller det stedet hvor man 
bor. Juridisk sett er hjem et fast oppholdssted, i motsetning til et midlertidig. Med bakgrunn i 
definisjonen av hjem er fritidsboliger også med denne definisjonen like berettiget til 
strømstøtte som sekundærboliger. 
 
Uansett bakgrunn og begrunnelse kan det dermed fastslås at fritidsboliger er like berettiget til 
strømstøtte som sekundærboliger.  
   
6.  Konklusjon      
Norges Hytteforbund sin konklusjon er at Grunnlovens § 98 (dvs. vernet mot usaklig 
forskjellsbehandling) kan gi grunnlag for at hytteeiere er usaklig forskjellsbehandlet, fordi 
sekundærboliger får strømstøtte, men ikke fritidsboliger. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte anser Norges Hytteforbund derfor at Grunnlovens § 98 kan 
legges til grunn et sivilt søksmål mot staten. NHF har således anmodet forbundets juridiske 
samarbeidspartner Økland & Co DA om å foreta en vurdering av saksgrunnlaget. 
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