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Postadresse: Postboks 8148 Dep 0033 Oslo 
Kontoradresse: Akersgata 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 977 161 630 

 

Spørsmål nr. 2605 til skriftlig besvarelse -  om strømstøtteordningen 

 

Jeg viser til brev av 9. august 2022 med oversendelse av spørsmål nr. 2605 til skriftlig 

besvarelse fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski. Spørsmålet er i samråd med 

finansministeren overført til undertegnede. Representanten stiller følgende spørsmål: 

 

Da strømstøtteordningen sist ble behandlet i april ble det lagt til grunn en betraktelig lavere 

strømpris enn det som har vært tilfelle. Med siste oppdaterte anslag for strømprisen i 2022 

og 2023, hvor mye anslås det nå at den vedtatte strømstøtteordningen for husholdningene 

totalt vil koste i 2022 og 2023, og hvor mye mer anslås det at strømkundene samlet sett vil 

måtte betale i strømregning enn med prisanslagene som lå til grunn i april?  

 

Hvor mye anslås det nå at den vedtatte strømstøtteordningen for husholdningene totalt vil 

koste i 2022 og 2023? 

 

 

Regjeringen har innført en rekke støtteordninger for å hjelpe bl.a. husholdningene med å 

håndtere de høye strømprisene. I tillegg har regjeringen redusert elavgiften. Strømprisene 

har vært betydelig høyere enn forventet da støtteordningene ble vedtatt, noe som innebærer 

at utgiftene for staten har vært større enn forutsatt. Nytt anslag for bevilgningsbehovet for 

strømstønadsordningen for husholdninger og borettslag i 2022 er 34,8 mrd. kroner. Dette er 

en økning på 17,9 mrd. kroner fra anslaget etter behandling av Prop. 77 S (2021–

2022). Samlet anslås bevilgningsbehovet for tiltakene i 2022 nå til 40,7 mrd. kroner. 

 

 

Stortinget 

Karl Johans gate 22 

0026 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1893-  

Dato 

19.8.2022 

 



 

 

Side 2 
 

 

Under følger en oversikt over tiltakene med oppdaterte anslag for bevilgningsbehovet i 2022: 

- Strømstønadsordning for husholdninger og borettslag:                         34,8 mrd. kroner 

- Redusert elavgift:                                                                                     2,6 mrd. kroner 

- Økt bostøtte:                                                                                            1,5 mrd. kroner 

- Tilskudd til jordbruks- og veksthusnæringen:                                          0,6 mrd. kroner 

- Tilskudd til idrettslag og frivillige organisasjoner:                                    0,5 mrd. kroner 

- Strømstipend til studenter:                                                                      0,3 mrd. kroner 

- Økt rammetilskudd til kommunene – sosialhjelp:                                    0,3 mrd. kroner 

- Støtte til energieffektivisering:                                                                 0,1 mrd. kroner 

 

Regjeringen vil komme tilbake med oppdaterte anslag for bevilgningsbehovet i 2023 i forslag 

til statsbudsjett for 2023 

 

Hvor mye mer anslås det at strømkundene samlet sett vil måtte betale i strømregning enn 

med prisanslagene som lå til grunn i april? 

 

Fremtidsprisene som ble hentet ut i mars 2022 som grunnlag for beregningene av 

kostnadene ved stønadsordningen var for perioden mars 2022 til mars 2023. I beregningene 

som følger er det derfor sett på strømkostnader for denne tidsperioden. Det var på dette 

tidspunktet utsikt til like priser i NO1, NO2 og NO5. Det ble lagt til grunn en strømstønad på 

80 % fra mars til september 2022, 90 % fra oktober til desember 2022 og 80 % fra januar til 

mars 2023. Siden den gang er det varslet at Regjeringen ønsker å gi 90 % strømstønad 

allerede fra september. Dette er ikke hensyntatt i disse beregningene, for å kunne 

sammenlikne anslagene som ble gjort i april. 

 

Beregningene nedenfor er eksempelberegninger for en husholdning med et årlig forbruk på 

16 000 kWh med anslag for månedsforbruk, leverandørpåslag og nettleie. Det er videre lagt 

til grunn terminpriser med tillegg av områdeprisdifferansekontrakter for NO1 og NO2. Disse 

prisene er usikre og kan endre seg. Strømkostnader for NO5 vil være tilnærmet like som i 

NO1. 

 

Anslag for prisområde NO1 (og NO5) 

Med prisene hentet ut i mars blir samlet strømregning husholdningen faktisk betaler for 

perioden anslått til 27 750 kroner. Uten strømstønad ville regningen vært om lag 10 000 

kroner høyere. Dersom prisene hentet ut i august legges til grunn anslås strømkostnaden 

som husholdningen faktisk betaler til om lag 32 100 kroner, altså en økning på 4 350 kroner. 

Med prisene fra august utgjør strømstønaden hele 36 460 kroner. 

 

Anslag for prisområde NO2 

Med prisene hentet ut i mars blir samlet strømregning husholdningen faktisk betaler for 

perioden anslått til 27 750 kroner. Uten strømstønad ville regningen vært om lag 10 000 

kroner høyere, likt som for NO1 og NO5. Dersom prisene hentet ut i august legges til grunn 
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anslås strømkostnaden som husholdningen faktisk betaler til om lag 32 890 kroner, altså en 

økning på 5 140 kroner. Med prisene fra august utgjør strømstønaden hele 40 260 kroner. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Terje Aasland 

 


