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Måndelige gjennomsnittspriser i NO2 (sør) og NO3 (midt) Nordiske kraftpriser i 2021, EUR/MWh

2

Norske kraftpriser – fra rekordlave i 2020 til rekordhøye i 2021

Rekordhøye priser 
i Sør-Norge

2020 var et ekstremt vått år, 
med rekordlave strømpriser
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Politikerne måtte handle – og det raskt! 
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Elementene i strømstøtteordningen … og noen tilleggsordninger 

• Redusert elavgift vinteren 2022

• Økt bostøtte

• Egen støtte til studenter

• Økt bevilgning til enøk-støtte via Enova
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Innførte strømstøtteordning for husholdningene 

Midlertidig, 
men forlenget i 

ett år

Snitt 
markedspris pr 
mnd. over 70 

øre/kWh

Gjelder ikke 
fritidsbolig

Maksimalt 
5000 kWh pr. 

måned

Forslag 50% 
Desember 55% 
Jan-Mars 80%
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Formål 

Dekke (deler av) inntektsbortfallet på 
grunn av høyere strømpriser

Innretning: Treffe husholdninger som 
trenger det mest 
• Lavinntektsgrupper med høyt 

strømforbruk
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Kriterier 

Bøte på uheldige fordelingsvirkninger

Kompensere raskt – og monne

Enkelt og ubyråkratisk

Unngå at strømforbruket øker
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Lave administrasjonskostnader
Enkelt å identifisere mottaker og hvor stort beløp de skal ha

Opprettholde incentiver til strømsparing: 
• Tilpasning av forbruket på kort sikt
• Investeringer i energieffektiviseringstiltak på lang sikt

Kompenserer inntektsbortfall
Gir uendret prissignal til forbrukerne og incentiver til strømsparing

Svekker incentivet til strømsparing på kort og lang sikt

EFFEKTIVITET

ENKELHET

KONTANTOVERFØRING

REDUSERT STRØMPRIS
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To hovedkriterier

To hovedmodeller
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Noen har flere målepunkt, andre deler målepunkt. 
De rike har flere målepunkter: Unnta fritidsboliger for å unngå dobbel betaling. 
Enkelt å administrere via Elhub

Relativt høyere støtte til husholdninger med lav inntekt
Relativt høyere støtte til små husholdninger
Enkelt å administrere via f.eks. skatteetaten eller strømleverandøren

En familie med fritidsbolig får ikke mer enn en familie uten

En familie på fire får fire ganger så mye som en enslig person

Enkelt å administrere via folkeregisteret/skatteetaten

PR. HUSHOLDNING

PR. MÅLEPUNKT

PR. INDIVID

Engangs kontantoverføring 

- Samme beløp til alle uavhengig av strømforbruk
- Påvirker ikke incentivene til strømsparing
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Uavhengig av inntekt - skiller ikke 
mellom fattig og rik

Vanskelig å fastsette beløp - hva 
«monner»? 

Noen blir overkompensert –
kan utfordre legitimiteten 

Kan i prinsippet differensieres 
ut fra objektive kjennetegn
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Utfordring: Må legge tidligere årsinntekt til grunn
- Årslønn kan svinge betydelig – ikke minst pga. korona
- Terskelverdier gir uheldige utslag for husholdninger i nærheten av terskelverdi
- Høy terskel gir mindre støtte pr. husholdning – monner ikke for dem som trenger det mest

Nettobeløpet man sitter igjen med, reflekterer marginalskatten som øker med inntekt 
- Svak legitimitet: «Staten gir med den ene hånden og tar med den andre»
- Skattesystemet er ikke perfekt (null-skatteytere)

Basert på inntekt og/eller strømforbruk
Større administrasjonskostnader og forsinket utbetaling
Påvirker sparincentivet hvis knyttet til strømforbruk – kan motvirkes ved å basere støtten på historisk strømforbruk

Gradering av satser, f.eks. mest for første person, mindre for andre person, eventuelt mindre for barn enn for voksne
Fordi en husholdning på fire neppe bruker fire ganger mer enn en husholdning på én

Gjøre overføringen 
skattbar

Maksimal 
husholdningsinntekt

Behovsprøving

Pr person avhengig av 
husholdningsstørrelse 

Differensiering kan gi bedre sosial profil
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Andre aktuelle hensyn å ta: 
Boliger med fjernvarme, varmepumpe, 

solpanel – lavere strømforbruk
Fare for å redusere incentivene til å 

investere i slike tiltak

Områdeprisforskjeller 
taler for å differensiere 

mellom prisområder
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Reduserte avgifter påvirker prisen og dermed motivasjonen til å spare strøm – økt forbruk
Reduserer strømregningen mest når prisen er høy (mva) og knappheten størst
Premierer husholdninger med høyt strømforbruk
Overveltning: Kan gi høyere markedspriser – deler av kompensasjonen tilfaller produsentene

Reduserer incentivene til strømsparing – fungerer som en langsiktig forsikringsordning mot høye priser
Størst reduksjon når prisen er høy
Premierer husholdninger med høyt strømforbruk
Hvordan finansiere differansen mellom engrospris og sluttbrukerpris? 
• Maksimalpris også i engrosmarkedet (uheldige markedsvirkninger), statlig finansiering eller selvfinansiering

Lavere pris for nærmere bestemt basisforbruk (fastpris eller makspris) 
Markedspris for «luksusforbruk» 
Differensiering av basisforbruk ift. f.eks. husholdningsstørrelse, boligtype, målepunkt, person, osv. ?
Finansiering av differansen mellom engrospris og sluttbrukerpris? 
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Maksimalpris

Reduserte avgifter 
inkludert mva. 

Toprisordning

Tiltak som reduserer strømprisen
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Elementene i strømstøtteordningen … Vurdering

Enkel å forstå og enkel å implementere 

Kompensasjon avhengig av strømforbruk – mindre 
effektiv enn engangsbeløp

Gir fortsatt sterke incentiver til strømsparing
• Full eksponering opp til 70 øre/kWh, og høyere jo 

høyere pris
• Differensiert mellom prisområder
• Midlertidig

Noe, men ikke sterk sosial differensiering
• Omfatter de aller fleste husholdningene
• Gjelder ikke fritidsboliger
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Valgt ordning skårer ganske godt i forhold til kriteriene

Midlertidig, 
men forlenget i 

ett år

Snitt 
markedspris pr 
mnd. over 70 

øre/kWh

Gjelder ikke 
fritidsbolig

Maksimalt 
5000 kWh pr. 

måned

Forslag 50% 
Desember 55% 
Jan-Mars 80%
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Hovedformål: Dempe store prissvingninger 

Fast pris for alt volum motvirker kortsiktig sparing, kan utformes på måter som motvirker dette.

Bør være markedsbaserte for å reflektere langsiktig verdi av strømsparing

Må ikke være for dyre (risikopremie). Liten etterspørsel i markedet så langt. 

Hovedformål: Redusere energiforbruk og dermed strømkostnadene

Mye av potensialet for energieffektivisering er lønnsomt, barrierer kan begrunne støtte: 

• Eie/leie, sameier og borettslag, husholdningsøkonomi, informasjonskostnader

Viktig for det grønne skiftet at folk opplever muligheter, ikke bare straff i form av økte kostnader

Hovedformål: Lavere priser

Mange forslag: Inngrep i vanndisponeringen, begrensninger i eksporten, makspris/toprisordninger

Generelt dårlige ideer som kan gi høyere priser både på kort og lang sikt, økte samlede kostnader og dårligere 
forsyningssikkerhet 
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Støtte til 
energieffektivisering

Markedsbaserte 
fastpriskontrakter

Inngrep i 
engrosmarkedet

Bedre løsninger på lang sikt? 




	Kompensasjon for høye strømpriser
	Norske kraftpriser – fra rekordlave i 2020 til rekordhøye i 2021�
	Politikerne måtte handle – og det raskt! 
	Innførte strømstøtteordning for husholdningene 
	Slide Number 5
	To hovedkriterier
	Engangs kontantoverføring ��- Samme beløp til alle uavhengig av strømforbruk�- Påvirker ikke incentivene til strømsparing
	Differensiering kan gi bedre sosial profil
	Tiltak som reduserer strømprisen
	Valgt ordning skårer ganske godt i forhold til kriteriene
	Bedre løsninger på lang sikt? 
	Slide Number 12

