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JURIDISK VURDERING AV STRØMPRISENE 

 

 

1 INNLEDNING OG KONKLUSJON  

Advokatfirmaet Økland & Co DA er engasjert til å foreta en vurdering av om strømprisene er ulovlig 

høye. Dette i forbindelse med at Norges Hytteforbund vurderer å gå til søksmål mot staten eller 

strømselskapene som det er inngått strømavtaler med. I vurderingen har vi sett nærmere på samtlige 

av de forhold som Norges Hytteforbund tidligere har påberopt, samt at vi også har foretatt en vurdering 

av andre forhold som vi mener kan være relevante.  

 

Etter vår vurdering foreligger det ikke p.t. rettslig grunnlag for å anføre at strømprisene er ulovlig høye. 

Dvs. at vi mangler rettslig grunnlag for å kunne anlegge søksmål mot staten med den begrunnelse at 

prisene er for høye. Se nærmere i punkt 4 om dette.  

 

Vi har også vurdert strømstøtteordningen. Herunder har vi vurdert om det faktum at det gis støtte både 

til primær- og sekundærbolig, men ikke fritidsbolig, er usaklig forskjellsbehandling i strid med 

Grunnloven § 98. Vår vurdering er at strømstøtteordningen er i strid med nevnte bestemmelse, og at 

det kan være grunnlag for søksmål på dette grunnlag. Nærmere om dette i punkt 6.  

 

2 BAKGRUNN 

Strømprisen påvirkes av flere forhold. De høye strømprisene skyldes blant annet følgende forhold:  

 

• nedbørsmengden og lav fyllingsgrad i vannmagasinene, 

• rekordhøye priser på kull, gass og co2 kvoter,  

• lav vindproduksjon,  

• prisen på kraft ellers i Europa,  

• innovasjonen av Ukraina og reduserte gassleveranser til Europa og  

• to nye kabler til Europa som har ført til økt eksport. 

 

Bakgrunnen for økningene i strømprisene er med andre ord sammensatt og kompleks. Dette vil vi 

komme nærmere inn på i vurderingen nedenfor, da grunnen til de høye prisene står sentralt i 
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vurderingen av om strømprisene er ulovlige og om det finnes andre rettslige skranker for å påvirke 

strømprisene.    

 

3 KORT OM STRØMSTØTTEORDNINGEN 

3.1 Overordnet om strømstøtteordningen  

For å bøte på de konsekvenser som de rekordhøye strømutgiftene medfører, særlig i sørlige deler av 

landet, har Regjeringen innført en rekke midlertidige støtteordninger. En av disse ordningene er 

støtteordningen til husholdninger for ekstraordinære strømkostnader. Formålet med ordningen er å 

avhjelpe de økonomiske konsekvensene situasjonen får for husholdninger i hele landet.    

 

Det følger av midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter 

(strømstønadsloven) § 1 at: 

 

Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for økonomisk stønad til husholdninger 

som følge av ekstraordinære strømutgifter. 

 

Støtteordningen gjelder i utgangspunktet strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 

2023.  Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det 

prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale 80 prosent 

av prisen over dette nivået. For forbruk i desember 2021 dekkes 55 prosent, og for forbruk fra oktober 

til desember 2022 dekkes 90 prosent. Gjennom ordningen vil en husholdning få støtte til strømforbruk 

på opptil 5000 kilowattimer per måned per målepunkt. Den delen staten betaler blir trukket fra på 

regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.  

 

3.2 Hvem får strømstøtte 

Ordningen gir støtte til «husholdning», jf. Strømstønadsloven § 1. Det følger videre av lovens § 2 at: 

 

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos 

nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen. 

 

Regjeringen har lagt til grunn at både primær- og sekundærboliger inngår i begrepet «husholdning», 

mens nærings- og fritidseiendom faller utenfor.  

 

Det må derfor skilles mellom primær- og sekundærbolig (dvs. husholdning) og fritidsbolig. Regjeringen 

bruker de samme momentene for å skille disse som forvaltningen bruker for å vurdere 

formuesbeskatning av eiendommer. Ved formuesfastsettelsen av en bolig tas det utgangspunkt i hva 

eiendommen står oppført med i matrikkelen. Det vil si at en bygning som er registrert som helårsbolig, 

i utgangspunktet skal verdsettes etter reglene for boligeiendommer, selv om den benyttes som 

fritidsbolig, og vice versa. En helårsbolig som brukes som en fritidsbolig, vil derfor regnes som en 

sekundærbolig dersom den er registrert som en helårsbolig, eller en fritidsbolig dersom den er registrert 

som det.  

 

Det avgjørende er derfor hva eiendommen er registrert som i matrikkelen, og ikke hvordan eiendommen 

faktisk brukes. Så lenge eiendommen er registrert som fritidsbolig, innvilges det ingen strømstøtte. På 

den annen side vil hytter som er registrert som en helårsbolig, få strømstøtte, uavhengig av om den 

faktisk benyttes som en fritidsbolig.  
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4 ER STRØMPRISENE ULOVLIG HØYE? 

4.1 Pristiltaksloven § 2 

Av pristiltaksloven § 2 fremgår det at det er 

 

forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Det er heller ikke lov å kreve, avtale eller 

opprettholde forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er 

i strid med allmenne interesser. 

 

For at en pris skal anse som urimelig etter pristiltaksloven § 2, er det i lovens forarbeider forutsatt at 

det må foreligge et «klart og ikke ubetydelig avvik fra det rimelige». Ved rimelighetsvurderingen vil det 

som utgangspunkt ses på hvordan prisen forholder seg til vanlig pris i markedet. Markedsprisen vil 

imidlertid ikke ubetinget være avgjørende dersom den har sklidd ut på grunn av ekstraordinært 

etterspørselspress eller liknende, jf. Ot.prp.nr. 41 (1992-1993) på side 119.  

 

Det er i forarbeidene lagt til grunn at det skal mer til for at noe skal være i strid med allmenne interesser 

enn for at noe skal være urimelig. Det vil kun være aktuelt å benytte bestemmelsen dersom det uten 

hensyn til politisk og økonomisk grunnsyn vil være alminnelig enighet om at forretningsvilkåret er i strid 

med allmenne interesser, jf. Ot.prp.nr. 41 (1992-1993) på side 119.  

 

I Rt. 1956 s. 1238 la Høyesterett til grunn at det i utgangspunktet ikke vil være i strid med pristiltaksloven 

§ 2 å utnytte den fordel som skyldes at det som selges er et knapphetsgode. Det finnes imidlertid en 

grense mot de tilfeller hvor det foreligger en urimelig utnyttelse av situasjonen. Høyesterett tok ikke 

stilling til om det var tilfellet i den aktuelle saken. Avgjørelsen viser imidlertid at en pris i samsvar med 

markedspris i visse tilfeller kan utgjøre et markedsmisbruk.  

 

I Rt. 1958 s. 1014 kom Høyesterett til at prisen for en bil som var solgt i samsvar med markedspris var 

urimelig. Begrunnelsen var at det forelå en urimelig utnyttelse av situasjonen på bruktbilmarkedet. Et 

marked med begrenset tilbud. Det er imidlertid i rettspraksis og juridisk teori antatt at avgjørelsen er for 

streng og ikke ville ha stått seg i dag, jf. Rt. 1996 s. 407 og Woxholth (2003) avtalerett på side 359. 

 

I Rt. 1996 s. 407 la Høyesterett til grunn at vurderingene etter pristiltaksloven og avtaleloven vil være 

de samme, men at pristiltaksloven i motsetning til avtaleloven også hensyntar markedshensyn. 

Høyesterett slo fast at «dersom prisen er i samsvar med eller ikke vesentlig overstiger markedspris, må 

det foreligge særlig uheldige forhold ved vedkommende kontrakt som det av prinsipielle grunner bør 

reageres mot». Det ble trukket frem at særlig hensynet til den svakere part i kontraktsforholdet eller en 

urimelig utnyttelse av markedet er forhold som kan begrunne brudd på pristiltaksloven § 2. Hvorvidt 

prisen faktisk var urimelig høy kom ikke på spissen, da tilbakebetalingskravet uansett var bortfalt på 

annet grunnlag. Avgjørelsen er likevel veiledende med hensyn til hvilke momenter som er sentrale for 

vurderingen av om det foreligger brudd på pristiltaksloven § 2.  

 

Markedsprisen på kraft fastsettes på Nord Pool Spot og er et resultat av tilbud og etterspørsel. 

Variasjoner i nedbør og temperatur fører til at kraftprisene kan variere mye, både i løpet av døgnet, og 

gjennom sesonger og år. Prisene påvirkes også av overføringsforholdene mellom ulike områder, både 

internt i Norden og mellom Norden og resten av Europa.  
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Vi har ikke holdepunkter for at strømprisen ikke er i tråd med markedsprisen. Strømmarkedet er 

komplekst og påvirkes av faktorer både i og utenfor Norge. Vi er derfor av den oppfatning at det vil 

være vanskelig å få medhold i at det foreligger prinsipielle grunner som det må reageres mot. Etter vår 

oppfatning foreligger det neppe brudd på pristiltaksloven § 2.  

 

4.2 Avtaleloven § 36  

Etter avtaleloven § 36 kan en avtale: 

 

helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med 

god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens 

innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte 

forhold og omstendighetene for øvrig. 

 

Av forarbeidene fremgår det at det må foretas en konkret vurdering av om anvendelsen av avtalen er 

urimelig. Hvorvidt avtalevilkåret eller avtalen generelt sett er akseptabel er ikke avgjørende, jf. Ot. prp. 

nr. 41 (1992-1993) på side 41.  

 

I Rt. 2012 s. 1357 ble det lagt til grunn at terskelen for lemping er høy og at revisjonen er begrenset til 

å avbøte urimeligheten.  

 

Etter Rt. 2003 s. 1132 er det kontraktens samlede virkninger som skal vurderes. Ved bedømmelsen av 

om ett eller flere avtalevilkår er urimelig, vil irregulær utvikling, endrede forutsetninger og de 

økonomiske virkninger for partene når krav om endring settes frem være sentrale momenter i 

helhetsvurderingen.  

 

Det finnes kun ett eksempel fra Høyesterett på at prisen har blitt satt ned etter avtaleloven § 36, jf. 

Rt.1993 s. 1497. Saken gjaldt kjøp av en leilighet. Kjøpesummen var 650 000 kroner, men ble satt ned 

til 500 000. Nedsettelsen var begrunnet med illojalitet ved tilblivelsen (misvisende takst) og 

innholdsmessig skjevhet. Prisen var markert høyere enn markedsverdien, også dersom det 

overopphetede eiendomsmarked på den tiden ble hensyntatt.  

 

Rt. 1993 s. 1497 skiller seg fra deres tilfelle ettersom det verken foreligger illojalitet eller at prisen er 

markert høyere en markedsverdien. De hensyn som var avgjørende for at prisen ble satt ned etter 

avtaleloven § 36, gjør seg derfor ikke gjeldende i dette tilfellet.  

 

Det finnes også et eksempel fra lagmannsretten på et tilfelle hvor prisen er blitt satt ned etter avtaleloven 

§ 36. I LB-2014-141441 ble en avtalt pris som var fem ganger så høy som markedsprisen, satt ned til 

det som ble ansett for å være rimelig nivå. Også denne saken skiller seg fra deres sak ettersom det 

ikke er holdepunkter for at strømprisen er høyere enn markedsprisen.  

 

Det finnes derimot flere eksempler på at Høyesterett har kommet til at prisen ikke har blitt satt ned etter 

avtaleloven § 36. Rt. 1990 s. 284 gjaldt spørsmål om innløsning av festetomt til markedspris. 

Høyesterett kom til at det ikke forelå brudd på avtaleloven § 36 og la vekt på at vederlaget ikke oversteg 

verdien av eiendomsretten som ble overført og at festerne ikke betalte mer enn hvilken som helst annen 

kjøper på tomtemarkedet. Avgjørelsen har dermed likhetstrekk med deres sak hvor strømprisen er i 

tråd med markedsprisen.  
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I Rt. 2013 s. 1316 kom også Høyesterett til at det ikke var grunnlag for å sette ned prisen etter 

avtaleloven § 36. I den aktuelle saken hadde en kommune og et borettslag inngått avtale om at 

omsetning av andelene i borettslaget skulle skje til opprinnelig pris korrigert for utviklingen i 

konsumprisindeksen. Selv om det forelå store forskjeller mellom markedspris og regulert pris, mente 

Høyesterett at avtalen ikke måtte settes til side etter avtaleloven § 36. Det ble særlig vist til at ikke alle 

nyter godt av den store prisveksten som har vært på boliger og at det kan være tilfeldig hvem som taper 

og vinner på boligmarkedet. I tillegg hadde andelseierne også vært kjent med reguleringen og 

konsekvensene av den. Avgjørelsen har likhetstrekk med deres sak ettersom avtalepartene i en 

strømavtale allerede ved avtaleinngåelsen er kjent med hvordan svingninger på kraftbørsen påvirker 

strømprisene.  

 

I juridisk teori er det også lagt til grunn at det er sjelden at prisen i forbrukeravtaler er urimelig hvis den 

næringsdrivende har vært lojal, jf. Giertsen (2021) avtaler på s. 320.  

 

Basert på gjennomgangen av rettspraksis og juridisk teori, er vår vurdering at det er lite sannsynlig at 

domstolen vil komme til at strømavtalene er urimelige etter avtaleloven § 36. Økningen i strømprisen 

har sin årsak i tilbud og etterspørsel. Det foreligger ikke holdepunkter for at strømselskapene har 

opptrådt illojalt og disse potensielle svingningene har vært kjent for avtalepartene siden inngåelsen av 

strømavtalen.  

 

4.3 Læren om bristende forutsetninger  

En avtale vil også kunne settes til side etter den ulovfestede lære om bristende forutsetninger, jf. Rt. 

1999 s. 922.  For at dette skal være aktuelt må følgende vilkår være oppfylt:  

 

• avtalen må være inngått under en bestemt forutsetning, og denne forutsetningen må ha slått 

feil,  

• forutsetningen må ha virket motiverende for løftegiver,  

• forutsetningen og motivasjonen må ha vært synbar for kontraktsparten og  

• forutsetningen må være rettslig relevant.  

 

Når det i strømavtalene avtales at forutsetningen for beregningen av strømprisen følger 

prisvariasjonene på kraftbørsen Nord Pool, er det ingen forutsetning som har slått feil i dette tilfellet. 

Etter vår vurdering kan derfor ikke prisene settes ned etter læren om bristende forutsetninger.  

 

5 FINNES DET ANDRE RETTSLIGE SKRANKER? 

5.1 Pristiltaksloven  

Etter pristiltaksloven § 1 kan kongen når det er «nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling» fastsette: 

 

• Vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, 

maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester 

og forretningsvilkår 

• Vedtak om meldeplikt for endring av størrelser i vedtak som nevnt i punktet over  

 



 

Side 6 av 14 
 

Bestemmelsen kan kun benyttes for å fremme prisutviklingen. Bestemmelsen kan ikke benyttes ut ifra 

eventuelle andre hensyn, jf. Ot. prp. nr. 4 (1992-1993) på side 119. 

 

Ordlyden «kan» innebærer at det er gitt adgang til å sette makspris. Det er imidlertid opp til 

forvaltningens frie skjønn. Det påhviler i utgangspunktet ingen plikt til å fatte slikt vedtak. Unntak gjelder 

dersom det vil være i strid med de hensyn som nevnes i bestemmelsen, avgjørelsen vil være vilkårlig, 

sterkt urimelig eller innebære usaklig forskjellsbehandling, jf. alminnelige forvaltningsrettslige 

prinsipper. Verdt å merke seg er at domstolen ikke vil kunne overprøve vektleggingen av hensynene, 

om de er relevante, jf. Rt. 1995 s. 738.  

 

Konkurransetilsynet som har fullmakt til å fatte vedtak om makspris, har opplyst at de fraråder makspris 

fordi makspris ikke vil være til samfunnets beste. Det er vist til at Storbritannia har innført makspris på 

strøm, noe som har resultert i at en rekke strømselskaper har varslet at de står i fare for å gå konkurs 

fordi utsalgsprisen er lavere enn innkjøpsprisen. Videre har Konkurransetilsynet påpekt at konkurser i 

strømmarkedet har ført til leveringsproblemer til strømkunder i California. I tillegg har 

Konkurransetilsynet vist til at markeder ofte fungerer slik at makspris blir gjeldende pris, og at med fast 

strømpris vil derfor ikke forbrukeren nyte godt av perioder hvor strømprisene er lave. 

Konkurransetilsynets standpunkt er derfor at det bør benyttes andre virkemidler for å hjelpe 

husholdninger, enn makspris på strøm.  

 

Vår vurdering er at de hensyn som Konkurransetilsynet viser til er relevante. Argumentene gir grunnlag 

for å argumentere for at makspris er unødvendig for å fremme en samfunnsmessig prisutvikling. 

Domstolen vil ikke kunne overprøve den vekting av hensynene som Konkurransetilsynet foretar. Det å 

unnlate å fatte vedtak om makspris er med andre ord ingen vilkårlig avgjørelse som er sterkt urimelig. 

Den vil heller ikke innebære en usaklig forskjellsbehandling i denne relasjon. Etter vår oppfatning er det 

derfor lite sannsynlig at en domstol vil komme til at det foreligger brudd på pristiltaksloven § 1.  

 

Pristiltakslovens har ingen andre bestemmelser som kan benyttes for å få satt ned strømprisen, enn de 

som er nevnt her i punkt 4.  

 

5.2 Vannfallsrettighetsloven 

Av vannfallsrettighetsloven § 1 fremgår det at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til 

beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og 

kommunalt nivå. Bestemmelsen tilkjennegir og synliggjør lovens hovedformål. Bestemmelsen vil også 

kunne få betydning ved tolkning og anvendelse av de andre bestemmelsene i loven.  

 

Loven har ellers bestemmelser om konsesjonsplikt og eierskap. Det er opp til forvaltningen å påse og 

føre kontroll med at disse regler følges, jf. vannfallsrettighetsloven §31 til § 33.  

 

Det er ikke bestemmelser om priser i vannfallsrettighetsloven.  Det er så vidt vi er kjent med per nå ikke 

holdepunkter for at landets vannkraftressurser forvaltes i strid med vannfallsrettighetsloven. Det er 

derfor verken grunnlag for å påberope vannfallsrettighetsloven for å få satt ned strømprisene eller 

påberope andre brudd på vannfallsrettighetsloven.  
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5.3 Vassdragsreguleringsloven 

Også vassdragsreguleringsloven har regler om konsesjon for vassdragsreguleringer. Etter 

vassdragsreguleringsloven § 16 skal det i konsesjonen fastsettes et manøvreringsreglement hvor det 

settes grenser for vannstand og vannslipping, med bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av 

magasin skal skje. Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandendringer medfører skadelige 

virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet.  

 

Det er ikke bestemmelser om priser i vassdragsreguleringsloven. Så vidt vi er kjent med er det per nå 

ingen holdepunkter for at det foreligger brudd på manøvreringsreglementet. Heller ikke er vi kjent med 

forhold som skulle gjøre det nødvendig å endre reglementet. Det er derfor verken grunnlag for å 

påberope vassdragsreguleringsloven for å få satt ned strømprisene eller påberope andre brudd på 

vassdragsreguleringsloven.  

 

5.4 Energiloven  

Av Energiloven § 1-2 følger det at loven skal sikre produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, og det skal tas hensyn til 

allmenne og private interesser som blir berørt. Bestemmelsen tilkjennegir og synliggjør lovens 

hovedformål. Bestemmelsen vil også kunne få betydning ved tolkning og anvendelse av de andre 

bestemmelsene i loven.  

 

Loven har også bestemmelser om konsesjonsplikt og hvilke vilkår forvaltningen kan sette for å gi 

konsesjon, jf. energiloven § 4-1, § 4-2, § 4-5a.  Per i dag er det ikke holdepunkter for at det foreligger 

brudd på disse bestemmelsene.  

 

Videre har loven bestemmelser om at systemansvarlig har ansvar for å sikre balanse mellom den 

samlede produksjon og bruk, jf. Energiloven § 6-1. Det er også gitt bestemmelser om når det kan fattes 

vedtak om rasjonering og beredskapstiltak, jf. Energiloven § 6-2 og 9-2. Det er opp til forvaltningen å 

påse og føre kontroll med at disse regler følges, jf. Energiloven § 10-1.  

 

Det er ingen bestemmelser om priser i energiloven. Per i dag er vi ukjent med at det skulle være 

holdepunkter for å anføre at det foreligger brudd på bestemmelsene i loven. Det er derfor verken 

grunnlag for å påberope vassdragsreguleringsloven for å få satt ned strømprisene eller påberope andre 

brudd på energiloven. 

 

5.5 EØS-avtalen  

Etter EØS-avtalen art 12 er det forbud mot kvantitative eksport restriksjoner og alle tiltak med 

tilsvarende virkning. Avgjørende er om det nasjonale tiltaket har den virkning å hindre flyt i det interne 

markedet og om tiltaket forskjellsbehandler varer i det nasjonale og interne markedet, jf. Finn Arnesen 

(2018) mfl., Agreement on the European Economic Area. A Commentary på side 337. Etter vår 

vurdering vil reduksjon av eksport til utlandet være en eksportrestriksjon i strid med hovedregelen i 

EØS-avtalen art. 12.  

 

I art. 13 er det gjort unntak for eksport restriksjoner som er begrunnet i offentlig moral, orden og 

sikkerhet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, 

historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle eller kommersielle eiendomsrett. Slike forbud eller 
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restriksjoner må likevel ikke kunne brukes til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult hindring 

på handelen mellom avtalepartene.  

 

EU-domstolen har åpnet opp for eksportrestriksjoner dersom det er begrunnet i forsyningssikkerheten, 

jf. C-648/18. EU-domstolen har derimot presisert at det ikke er et legitimt hensyn å vedta restriksjoner 

for å skjerme nasjonale markeder for prisøkninger, jf. C-648/18.  Eksportrestriksjoner for å unngå høye 

strømpriser er derfor ulovlig. Etter vår vurdering foreligger derfor ikke noe brudd på EØS-avtalen art. 

13 jf. art. 12.  

 

Av EØS-avtalen art. 24 følger det at av vedlegg IV fremkommer særlige bestemmelser og ordninger 

om energi. Bestemmelsen implementerer EU forordninger og direktiver. Det er derfor ikke grunnlag for 

å påberope seg bestemmelsen som sådan for at strømprisene er ulovlig høye. Det er i så fall noe som 

må vurderes etter de implementerte forordninger og direktiver og øvrig lovgivning. 

 

EØS-avtalen art. 25 inneholder en særskilt adgang til å kunne innføre beskyttelsestiltak. Dette gjelder 

når eksport fører til alvorlig mangel eller fare for alvorlig mangel på en vare som har avgjørende 

betydning for den eksporterende avtalepart og det fører til eller sannsynligvis vil føre til betydelige 

vanskeligheter for den eksporterende avtalepart. Det må være årsakssammenheng mellom eksporten 

og den alvorlige mangelen eller faren for alvorlig mangel.  

 

Ordlyden «kan» innebærer at det er gitt adgang til å innføre beskyttelsestiltak. Det er imidlertid opp til 

forvaltningens frie skjønn. Det påhviler i utgangspunktet derfor ikke noen plikt til å fatte slikt vedtak. 

Unntak gjelder dersom det vil være i strid med de hensyn som nevnes i bestemmelsen, avgjørelsen vil 

være vilkårlig, sterkt urimelig eller innebære usaklig forskjellsbehandling, jf. alminnelige 

forvaltningsrettslige prinsipper. Verdt å merke seg er at domstolen ikke vil kunne overprøve 

vektleggingen av hensynene, om de er relevante, jf. Rt. 1995 s. 738.  

 

Årsaken til en eventuell alvorlig mangel eller fare for alvorlig mangel vil være sammensatt og ikke kun 

skyldes eksport. Per nå har vi ingen holdepunkter for at situasjonen er så alvorlig, eller at det foreligger 

fare for å bli så alvorlig, at det er grunnlag for å kunne innføre beskyttelsestiltak. Det foreligger heller 

ikke holdepunkter for at en avgjørelse om å ikke innføre beskyttelsestiltak er en vilkårlig avgjørelse, 

sterkt urimelig eller vil innebære en usaklig forskjellsbehandling. Etter vår oppfatning er det derfor lite 

sannsynlig at en domstol per nå vil komme til at det foreligger brudd på EØS-avtalen art. 25.  

 

Videre åpnes det også opp etter EØS-avtalen art. 112 for å kunne fatte beskyttelsestiltak dersom 

alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare, er ferd 

med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt. Det er ikke tilstrekkelig med kortvarige situasjoner. Det 

skal mye til for å kunne anvende bestemmelsen, jf. Finn Arnesen (2018) mfl., Agreement on the 

European Economic Area. A Commentary s. 923.  

 

Av de samme grunner som nevnt under redegjørelsen for art. 25 er vi av den oppfatning at det er lite 

sannsynlig at en domstol per nå vil komme til at det foreligger brudd på EØS-avtalen art. 112.  

 

Oppsummert er vi av den oppfatning at det per nå ikke foreligger brudd på EØS-avtalen. Dersom det 

blir innført beskyttelsestiltak, vil derimot det trolig medføre et brudd på EØS-avtalen.  
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5.6 Konkurranseloven  

Etter konkurranseloven § 11 (1) er det forbudt å utilbørlig utnytte sin dominerende stilling. Dominerende 

stilling foreligger når et foretak har en økonomisk maktposisjon som setter en virksomhet i stand til å 

hindre at det opprettholdes en effektiv konkurranse på det relevante marked og markedsaktøren kan 

handle uavhengig av de øvrige markedsaktørene, jf. sak 322/81, Michelin. Dominerende stilling 

foreligger ofte når et foretak har mer enn 50 % av markedsandelene, jf. sak 62/86, Akzo. En 

dominerende stilling kan også foreligge dersom flere foretak sammen fremstår som en kollektiv enhet, 

jf. C-396/96, Compagnie Maritime Belge Transports. Har et foretak ikke en dominerende stilling i et 

marked, vil § 11 ikke komme til anvendelse selv om det foreligger en utilbørlig utnyttelse, jf. C-47/86 

Alsatel mot Novasam. 

 

Utilbørlig utnyttelse kan særlig bestå i å påtvinge, direkte eller indirekte, urimelige innkjøps- eller 

utsalgspriser eller andre urimelige forretningsvilkår, jf. konkurranseloven § 11 (2) bokstav a. I selve 

urimelighetsvurderingen er det avgjørende om det dominerende foretakets fortjenestemargin er 

urimelig høy uttrykt som henholdsvis forskjellen mellom pris og produksjonskostnad eller pris og 

konkurransepris i sammenliknbare produktmarkeder med virksom konkurranse, jf. C-27/76 United 

Brands mot kommisjonen.  

 

Dagens ubalanse i markedet er først og fremst et resultat av forhold på tilbudssiden som krig, 

værforhold og at nedlegging av ulike typer kraftproduksjon har begrenset tilbudet av energi i Europa. 

Prisene går da opp, noe som gir en indikasjon på at markedet fungerer. Det foreligger ikke så vidt vi er 

kjent med holdepunkter for at dagens høye strømpriser skyldes markedsmisbruk. Vi er derfor av den 

oppfatning at det ikke kan gjøres gjeldende brudd på konkurranselovgivningen.  

 

5.7 Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen  

Forskriften har bestemmelser som skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning 

gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner for å redusere de 

samfunnsmessige konsekvensene, jf. forskriften § 1. 

 

Forskriften har ikke bestemmelser om pris. Vi har heller ikke holdepunkter for at kraftforsyningen ikke 

er i tråd med øvrige bestemmelser i forskriften. Det er derfor verken grunnlag for å påberope forskriften 

for å få satt ned strømprisene eller påberope andre brudd på forskriften.  

 

5.8 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten 

og tariffer  

Etter forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 

13-1 (1) bokstav c er alle nettselskapene ansvarlig for at det utarbeides tariffer som er punktbaserte og 

plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.  

 

Bestemmelsen gjelder nettleie det vil si prisen for å få fraktet strømmen inn i huset og ikke selve 

strømprisen som sådan. Så vidt vi er kjent med er det ikke holdepunkter for at nettleien er 

diskriminerende eller i strid med utarbeidede tariffer. Vår vurdering er derfor at det ikke er grunnlag for 

å påberope brudd på forskriftens § 13-1 (1) bokstav c fordi strømprisene er høye.  
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6 ER STRØMSTØTTEORDNINGEN ULOVLIG?  

6.1 Grunnloven § 98 

6.1.1 Innledning  

Av Grunnloven § 98 fremgår det at alle er like for loven, samt at ingen må utsettes for usaklig eller 

uforholdsmessig forskjellsbehandling. I bokmålsversjonene har Grunnloven § 98 slik ordlyd:  

 

 Alle er like for loven.  

 

 Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

 

Stortinget har ved lov fastsatt at strømordningen ikke skal gjelde for fritidsboliger, jf. midlertidig lov om 

stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter. Spørsmålet vi skal drøfte nedenfor 

er om denne forskjellsbehandlingen av fritidsboliger bryter med bestemmelsen i Grunnloven § 98 og 

derfor må settes til side av domstolene.  

 

Innledningsvis presiseres at det er opp til Stortinget å vedta lover, jf. Grunnloven § 75. Lovene som 

vedtas skal imidlertid være i samsvar med Grunnloven. Grunnloven setter med andre ord skranker for 

hvilke lover Stortinget kan beslutte, uten å følge den særlige fremgangsmåten for grunnlovsendringer.  

 

6.1.2 Virkeområde for Grunnloven § 98  

Av Dokument 16 (2011-2012) på side 144 fremgår det at likhetsprinsippet i Grunnloven vil fungere som 

en skranke for både lovgiver, domstoler og forvaltning. Det ansees å foreligge et stort spillerom for ulike 

måter å oppfylle likhetsprinsippet på. Det er antatt å være ytterst sjelden at det blir nødvendig for 

domstolene å sette lovgivningen til side fordi den strider mot likhetsprinsippet. I NOU 2009: 14 s. 320 

legges det til grunn at domstolen unntaksvis vil kunne sette til side lover som er i strid med Grunnloven, 

dersom det er tale om en direkte og alvorlig svekkelse eller undergraving av ikke-

diskrimineringsprinsippet. Dette tyder på at det skal en del til for at diskriminering eller 

forskjellsbehandling kan anses som et brudd på Grunnloven.  

 

Videre fremgår det av Dokument 16 (2011-2012) på side 147-149 at de nærmere grensene for hva som 

er tillatt ved saklighets- og forholdsmessighetsvurderingen må bestemmes i ordinær lovgivning. For alle 

praktiske formål er det derfor diskrimineringsgrunnlagene i likestillings og diskrimineringsloven som er 

i utgangspunktet er det sentrale. Dette er i tråd med Høyesteretts dom innatt i HR-2018-872. 

Høyesterett la her til grunn at det sentrale for saklighets- og forholdsmessighetsvurderingen er om man 

er i kjernen av diskrimineringsvernet. Dette henger sammen med at man med diskrimineringsgrunnlag 

tradisjonelt mener at forskjellsbehandlingen må kunne spores til forhold som er knyttet til et menneskes 

egenskaper eller identitet og som det er knyttet fordommer til.  

 

Kjernen av diskrimineringsvernet er å unngå forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, 

religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder, jf. 

likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Den forskjellsbehandling som gjøres i strømstøtteordningen 

ligger følgelig utenfor kjernen av diskrimineringsvernet. 

 

På den annen side følger det av Dokument 16 (2011-2012) s. 150 at Grunnlovens usaklighetsvurdering 

ikke burde låses fast til bestemte diskrimineringsgrunnlag, men i noen grad være åpen for uventede 

situasjoner og endringer over tid. Bestemmelsen kan på den måten fungere som en rettslig standard 
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som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. I tillegg er bestemmelsen generelt utformet og gir i 

prinsippet et helt generelt vern mot alle former for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.   

 

Formålet med et generelt forbud fremfor å liste opp spesifikke diskrimineringsgrunnlag er å sikre at all 

diskriminering som åpenbart er usaklig og har sammenheng med vesentlige forhold ved en person, 

omfattes, jf. Innst. 186 S (2013–2014) kapittel 2.1.6 side 25.  

 

Forarbeidene viser også at bestemmelsen er gitt en fleksibel utforming av hensyn til fremtidige 

endringer i samfunnsutviklingen. Dersom det viser seg at nye grupper får behov for diskrimineringsvern, 

kan Grunnloven § 98 gi et selvstendig vern. 

 

Selv om dette kan tale for at bestemmelsen i Grunnlovens § 98 ikke bare gjelder ved sikringen av 

grunnlovsrettigheter, vil likevel rettighetsområdet være av betydning for vurderingen av hvorvidt 

forskjellsbehandlingen kan aksepteres. I tråd med etablert rettspraksis, må det antas at prøvingen av 

lovgivers begrunnelse for forskjellsbehandlingen vil være mer inngående på området for personlige 

rettigheter enn for eksempelvis økonomiske rettigheter. Likevel bør en være oppmerksom på at selv 

om lovgiver står friere når det gjelder omfanget og fordelingen av ytelser og inngrep på det økonomiske 

området enn ved inngrep i personlige rettigheter, kan de økonomiske fordelingene og/eller inngrepene 

få direkte betydning for det private. Eksempelvis kan en regulering som får betydning for den enkeltes 

økonomi, også få betydning for hans og hennes privat- og familieliv.  

 

Samlet sett tyder både ordlyden i bestemmelsen, forarbeidende og rettspraksis på at Grunnloven § 98 

gir selvstendige rettigheter. Det vil med andre ord si at bestemmelsen kan påberopes også utover den 

øvrige diskrimineringslovgivningen. Den rettspraksisen som hittil foreligger om Grunnlovens nye 

menneskerettigheter, tilsier også at Høyesterett tillegger de nye grunnlovsbestemmelsene selvstendig 

betydning utover krav nedfelt i lovgivningen, jf. bl.a. Rt. 2015 s. 93.  

 

Rettskildene som foreligger, trekker kort sagt i retning av at forholdene som påberopes må ha en viss 

tilknytning til en person. Det må altså foreligge forskjellsbehandling ved forholdene ved en person. Det 

at en hytteeier ikke får strømstøtte etter strømstøtteordningen, vil ikke nødvendigvis være et tilfelle som 

har den nødvendige tilknytning til hytteeierne som personer eller deres personlige egenskaper 

sammenlignet med hva en forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet eller rase ville hatt. Det 

er nok derfor vanskeligere å nå frem med et søksmål når tilfellet ikke knytter seg til et av disse, jf. 

ovenfor. Dette vil imidlertid være mer utfordrende desto mindre tilknytning forholdene har til hytteeiere 

som personer.    

 

6.1.3 Hvem kan gå til sak? 

Grunnloven § 98 annet ledd gir bare fysiske personer et diskrimineringsvern, jf. uttrykksmåten « intet 

menneske». Juridiske personer (virksomheter og organisasjoner) er ikke vernet. Som begrunnelse 

fremhevet Menneskerettighetsutvalget at det i første rekke er likheten og menneskeverdet som skal 

ivaretas av diskrimineringsforbudet.  

 

Kort oppsummert betyr det at Norges Hytteforbund som organisasjon ikke kan reise søksmål mot staten 

om dette spørsmålet, med dette rettslige grunnlaget.  
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Det er eventuelt de enkelte hytteeiere som må reise søksmål mot staten Dette kan gjøres i form av 

ordinært søksmål med mange saksøkere, eller som et gruppesøksmål. Hva som er det mest 

hensiktsmessige i denne saken, beror på en nærmere vurdering som vi må foreta dersom det blir aktuelt 

å reise søksmål.  

 

6.1.4 Hva skal til for at det anses som en usaklig forskjellsbehandling?  

Spørsmålet som må vurderes er om det faktum at noen får strømstøtte og andre ikke, kan anses som 

en «usaklig forskjellsbehandling».  

 

I Rt. 2010 s. 1565 har Høyesterett uttalt at «det må være en slik grad av sammenlignbarhet mellom de 

tilfeller som sammenlignes at ulikhetene ikke kan forklare den ulike behandlingen». I vurderingen må 

man derfor se hen til om det er en slik grad av sammenlignbarhet mellom hytter registrert som 

sekundærbolig og hytter registrert som fritidsbolig, at forskjellen i strømstøtte er uforklarlig.  

 

Det kan argumenteres for at skillet mellom fritidsboliger og husholdninger i utgangspunktet er saklig og 

forholdsmessig begrunnet. Strøm i husholdningen er man avhengig av i det daglige og det finnes ikke 

andre alternativer om bokvaliteten skal opprettholdes. Kostnaden for staten vil bli betydelig høyere om 

de også skal dekke økningen i strømutgifter for fritidsboliger. Selv om man også er avhengig av strøm 

i fritidsbolig om den skal brukes, skiller situasjonen seg fra situasjonen med husholdninger ettersom 

det er et alternativ å bli hjemme for å begrense kostnadene. Det er også et viktig moment at det er 

frivillig å eie fritidsbolig. Mange vil anse det for å være et unødvendig gode, og at staten av den grunn 

ikke bør sponse slik aktivitet.   

 

Det er vårt syn at denne argumentasjonen hadde stått seg fullt ut dersom staten hadde begrenset 

strømstøtteordningen til å kun omfatte primærboliger. Som nevnt i punkt 3 omfatter imidlertid 

strømstøtteordningen også sekundærboliger. Det vil si at en sekundærbolig som i realiteten benyttes 

som en fritidsbolig, vil falle inn under ordningen fordi den er registrert som en helårsbolig. Dette 

medfører at det, særlig for hytteeiere som har hytte registrert som fritidsbolig og derav ikke omfattes av 

ordningen, fremstår som vilkårlig hvem som får støtte til strømutgiftene på den eiendommen de benytter 

som hytte.  

 

Det er stor grad av sammenlignbarhet mellom tilfellene. De alle fleste som eier en sekundærbolig, 

benytter boligen som en fritidsbolig/hytte, utleiebolig eller pendlerbolig. Sistnevnte tilfelle kan ikke 

sammenlignes i like stor grad som de to første, da man ofte er avhengig av en pendlerbolig i 

jobbsammenheng. I slike tilfeller vil det være rett og rimelig at man også skal få dekker utgifter til strøm.  

 

En sekundærbolig benyttes imidlertid i de fleste tilfeller til det samme formål som en fritidsbolig – en 

ekstra bolig utover primærbolig, som benyttes på fritiden (dvs. et gode). Dette uavhengig av om den er 

registrert som en primærbolig eller en fritidsbolig.  

 

Det vil også ofte være tilfeller hvor en hytte er registrert som en fritidsbolig, til tross for at den oppfyller 

alle krav til en helårsbolig, og derfor like gjerne kunne vært registrert som en sekundærbolig. Grunnen 

til dette vil i flere tilfeller være at enkelte kommuner har regel- og/eller planverk som stenger for at hytter 

kan registreres som en helårsbolig i det konkrete området. Dette selv om hytten reelt brukes som 

helårsbolig.  
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All den tid («sekundær») boligene brukes til samme formål – som en fritidsbolig – kan det argumenteres 

for at det faktisk foreligger en forskjellsbehandling mellom eierne av en sekundærbolig og en fritidsbolig. 

 

For at forskjellsbehandlingen skal være lovlig, må den være saklig begrunnet og forholdsmessig. Den 

eneste begrunnelsen vi kan finne for forskjellsbehandlingen p.t. synes å være at energilovgivningen 

ikke stiller krav til at nettselskapene skal skille mellom primær- og sekundærbolig, noe som innebærer 

at nettselskapene har kunder med sekundærbolig(er) som likevel er plassert i sluttbrukergruppe 

«husholdning». For å spare tid, unnlot de derfor å trekke et skille mellom primær- og sekundærbolig.  

 

Denne begrunnelsen kunne stått seg dersom det hadde vært tale om en ordning som kun varte over 

en kort og tidsavgrenset periode. Da hadde det ikke vært hensiktsmessig å bruke mye tid på å trekke 

skillene mellom de registrerte boliger og alt annet arbeid som hører med. Nå har det imidlertid snart 

gått ett år, og det ser ut som at strømkrisen blir mer langvarig enn først antatt. Det er ingenting som 

tilsier at strømprisene vil avta med det første. I forlengelsen av dette er det også sannsynlig at 

strømstøtteordningen vil bestå i tiden fremover.  

 

Med grunnlag i det som her er beskrevet, kan det diskuteres om statens begrunnelse for hvorfor også 

sekundærboliger faller inn under strømstøtteordningen fortsatt kan anses som saklig. Dersom staten 

ikke har en begrunnelse for forskjellsbehandlingen utover det ovenfor nevnte, har man et godt argumet. 

Her bør man eventuelt gjøre grundigere søk, for å finne ut om staten har ytterligere argumenter for 

hvorfor sekundærboliger omfattes, og ikke fritidsboliger – til tross for at boligene benyttes til samme 

formål.  

 

6.1.5 Konklusjon og veien videre 

Vår vurdering er etter dette at det kan argumenteres for at det foreligger en forskjellsbehandling mellom 

eierne av fritidsbolig og sekundærbolig med hensyn til strømordningen. Dersom det viser seg at staten 

mangler en saklig begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen kan det utgjør et brudd på Grunnloven 

§ 98.  

 

Selv om det foreligger en usaklig forskjellsbehandling, er det usikkert om Grunnlovens § 98 faktisk kan 

anvendes på strømstøtten. Dette fordi forholdene ikke er knyttet til enkeltpersoners personlige 

egenskaper som sådan, jf. uttrykksmåten «intet menneske». Det vises i denne sammenheng til 

menneskerettsutvalgets begrunnelse for at juridiske personer ikke er vernet, herunder at det i første 

rekke er likheten og menneskeverdet som skal ivaretas av diskrimineringsforbudet.  

 

7 PROSESSRISIKO 

Det er prosessrisiko knyttet til alle saker. Som vi har vært innom flere steder over her, er denne saken 

intet unntak. Tvert imot er prosessrisikoen i dette tilfelle svært høy. Det er flere grunner til dette, men vi 

nevner særlig:  

 

• Det dreier seg om et søksmål mot staten med grunnlag i statens lovgivning, og i forlengelsen 

av dette; Begrunnelsen for lovgivningen de har fattet, 

 

• Det dreier seg om Grunnloven. Det er ytterst sjeldent Grunnloven brukes som rettslig grunnlag 

i domstolen generelt, og det gjelder også for § 98 spesielt,  
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• Som beskrevet over, har man egne regler om diskriminering og usaklig forskjellsbehandling i 

annen, konkret lovgivning. Man har ingen egne regler om «økonomisk forskjellsbehandling» 

som sådan. Dette kan i seg selv tale for at Grunnloven § 98 ikke er ment å brukes på den måten 

vi gjør det i dette notatet. Vi er sikre på at staten vil bruke dette argumentet mot dere i et 

eventuelt søksmål,  

 

• Det finnes ingen lignende saker eller saker vi kan hente inspirasjon fra, og som vil gi oss 

drahjelp.  

 

Til dette kommer også at hovedregelen er at den som taper en rettssak, dømmes til å betale vinnerens 

sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2. Til dette utgangspunktet finnes noen unntak. Noen av unntakene 

fremgår av tvl. § 20-2 (3), hvor det heter: 

 

(3) Motparten kan helt eller delvis fritas for erstatningsansvar hvis tungtveiende grunner gjør 

det rimelig. Det legges særlig vekt på 

a. om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom eller først ble 

bevismessig avklart etter saksanlegget, 

b. om den vinnende part kan bebreides at det kom til sak eller har avslått et rimelig 

forlikstilbud, eller 

c.om saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet partene imellom tilsier 

slikt fritak. 

 

Det er særlig bokstav a og c man måtte argumentert med i denne saken.  

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at utgangspunktet står sterkt; Den som taper dømmes til å betale 

vinnerens sakskostnader. Dette gjelder i utgangspunktet også når vinneren er staten.  


