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VEDRØRENDE PRAKTISERING AV EKSISTERENDE STRØMSTØTTEORDNING OG 
FORSKJELLSBEHANDLING AV FRITIDSBOLIGER 
 
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.  
 
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. 

 
Forskjellsbehandling 
Regjeringen anser at fritidsboliger ikke er å regne som husholdningskunde, Norges 
Hytteforbund (NHF) mener imidlertid at dette er feil og at fritidsboliger i forbindelse med 
strømstøtteordningen blir utsatt for forskjellsbehandling. Dette gjelder både norske og 
utenlandske eiere av fritidsboliger. 
 
Definisjon av husholdning 
Ifølge 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.  
 
Regjeringens begrunnelse for strømstøtte 
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. 
 
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, (ref. høyesterettsdom HR-2022-718-A, (sak nr. 21-136017SIV-HRET) 
pkt. 124, 133 og 136), 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.  
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ACER og RME 
Dette er en del av energisamarbeidet i EU. Hensikten er et organ som ser på det europeiske 
strøm-, olje- og gassmarkedet som et sammenhengende hele, basert på friest mulig flyt til 
gjeldende markedspris. 
 
Regelverket for strømmarkedet bestemmes av EØS-regler og ikke ACER direkte. ACER 
lager ikke egne regler, men skal tolke regelverket for kraftmarkedene og lage retningslinjer. 
 
Dersom det er uenighet mellom land om hvordan reglene skal tolkes, skal ACER kunne fatte 
vedtak. Det er ACER som setter felles kjøreregler for hvordan energimarkedene fungerer i 
Europa. Dette betyr at den samme prismekanismen skal benyttes på kraftbørsene ved 
innenlands og utenlands salg av strøm.  
 
RME er reguleringsmyndighetene for energi (Uavhengig del av NVE) med særlig ansvar for 
kraftmarked og nettmonopol. De skal føre tilsyn med at vedtatt politikk og lover blir etterlevd, 
men er imidlertid forpliktet til å gjennomføre de vedtakene som ESA (Overvåkningsorgan for  
at EØS regler overholdes) har gjort, og som igjen bygger på utkast til vedtak fra ACER.  
 
Anmodning      
Med bakgrunn i ovennevnte mener NHF at strømstøtteordningens utforming og praktisering 
bør gjennomgås med bakgrunn i EØS avtalen og ACER´ s retningslinjer. I motsetning til i 
våre naboland, blir både norske og utenlandske eiere av fritidsboliger utsatt for 
forskjellsbehandling av den norske regjeringen, ved at eiere av fritidsboliger ikke gis 
strømstøtte på linje med primær- og sekundærboliger.  
 
Forbundet derfor ber om at eksisterende forskjellsbehandling av fritidsboliger blir vurdert av 
RME opp mot Norges EØS-forpliktelser, og om subsidieringen for enkelte boligtyper bryter 
med retningslinjene ACER er satt til å håndheve. 
 
 
 
Vennlig hilsen  

 
Trond G Hagen 
Styreleder 
Trond.hagen@hytteforbund.no 
Tlf.: 905 46 528 
 
Kopi: NHF 


