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Høringssvar fra OBOS - strømstønad til husholdninger som bor fast i 

fritidsbolig og forlengelse av forskrifter. 

OBOS er enig i at det bør lages en ordning for strømstøtte til husholdninger 

der fritidsboligen reelt brukes som fast bolig og der dette er husholdningens 

eneste bolig. Formålet bak strømstønadsloven tilsier at denne type 

husholdninger inkluderes i ordningen. 

OBOS vil i all hovedsak støtte den løsningen som departementet foreslår. 

Imidlertid mener vi forslaget om skjæringstidspunkt for hvem som omfattes av 

ordningen kan slå uheldig ut. Departementet foreslår at nettkunden må ha vært 

bostedsregistrert på nåværende adresse siden senest 16. desember 2021. 

Dette vil i realiteten bety at endel som har hatt fritidsboligen som reelt bosted 

også før gitte dato, men som av ulike grunner ikke har fått dette registrert, vil 

falle utenfor ordningen. Etter vårt syn bør det ses nærmere på om ikke dette er 

for strengt og dermed få uheldig utslag. 
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Når det gjelder forslaget om å sidestille det tidsmessige virkeområdet i 

forskrifter, herunder forskrift for strømstønad til borettslag og sameier, med 

selve loven, støtter vi dette. Dermed vil forskriften for strømstønad til borettslag 

og sameier forlenges til ut 2023. 

Avslutningsvis vil vi peke på at det fortsatt er "hull" i strømstøtten. Stortinget 

har vedtatt at departementet må se på strømstøtte til husholdninger som får 

sin strøm fra nærvarmeanlegg. Vi imøteser departmentets oppfølging av dette 

vedtaket. Departementets vektlegger at formålet med strømstøtten tilsier at 

personer med fast bopel i fritidsbolig omfattes av støtten. Etter vårt syn må det 

samme gjelde, i minst like stor grad, for personer som bor i egen bolig, men 

som ikke får støtte fordi strømmen kommer fra en nærvarme-anlegg. Dette er 

en urettferdighet som må rettes opp i. 

 

 

 


