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Kvittering på innsendt høringssvar på Høring -
Forslag om forlengelse av strømstøtteordningen
for husholdninger

OBOS hilser en forlengelse av den midlertidige strømstønadsordningen for
husholdninger velkommen. Det vil dempe noe av de ekstraordinære
kostnadene som de høye strømprisene nå påfører husholdningene. Vi vil
særlig peke på at de høye energikostnadene er svært krevende for de
husholdninger som allerede har relativt svak økonomi. Strøm til oppvarming
anses å være et basisgode. Slik situasjonen nå er vil flere husholdninger
rasjonere dette basisgodet på grunn av svak økonomi. Derfor er en fortsatt
strømstøtte viktig etter vår mening.

Så er det imidlertid slik at husholdninger som burde fått strømstøtte ikke får
det etter dagens regelverk. Her mener OBOS det må skje endringer. Det er
urimelig når organisasjonsformen blir avgjørende for om man faller innenfor
eller utenfor støtteordningen. Formålet med støtten er å gi en nødvendig
hjelp til husholdninger; ikke å la støtten være avhengig av
organisasjonsform. Dette vil generelt være viktig å tenke på når vi nå skal
gjennom et grønt skifte. OBOS vil derfor peke på følgende tilfeller der
husholdninger nå er utelukket fra strømstøtteordningen:

- Ulike selskap som eies av husholdningene i fellesskap (borettslag), for
eksempel garasjelag med ladeanlegg for elbiler eller der man har en felles
varmesentral. Dersom disse er rubrisert som "næringsselskap" vil man være
utelukket fra strømstøtteordningen. Med andre blir organisasjonsformen
avgjørende, ikke behovet til "vanlige husholdninger"

-Selskap eid av andre enn husholdningene, typisk energiselskap eller
utbyggingsselskap o.l.) som leverer varme til boligselskapene til samme pris



som fjernvarmeselskapene, men som ikke omfattes av prisreguleringen for
fjernvarme.

OBOS har hatt tett dialog med NBBL om en rekke av disse enkelteksemplene
og viser til høringsuttalelsen fra NBBL når det gjelder behovet for endring av
gjeldende forskrift og/eller behov for en ny forskrift for å ivareta
husholdninger som pt ikke omfattes av strømstønadsordningen. Vi ber om
at det i proposisjonen varsles at departementet vil arbeide videre med
forskriften for å fange opp tilfeller som idag faller utenfor
strømstøtteordningen. I og med at strømstøtteordningen nå skal vare
lengre og ulikebehandlingen dermed mer fremtredende, blir behovet for å
arbeide videre med disse typetilfellene desto viktigere.

Daniel Kjørberg Siraj

Konsernsjef, OBOS

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


