
 
Fra: Charles Wilhelmsen <charles.wilhelmsen@stannum.no>  
Sendt: 26. januar 2023 12:12 
Emne: VS: HASTER Fwd: 23/103 Høringsbrev - Forslag til endringer i midlertidig forskrift om 
strømstønad og midlertidig forskrift om prisregulering av fjernvarme til husholdninger med og uten 
tilknytningsplikt 
 
Hei, denne høringen med rask tilbakemelding, kom for sent over til Stannum AS. 
 
Jeg ber derfor om at dere legger inn våre kommentarer, da vi ikke ser at det er mulig å utføre lenger. 
 
Stannum AS: 

1. Hva med nye abonnenter som har flyttet inn i hytten sin etter 16.desember 2021? 
2. Strømabonnenter flytter fra eks. kone til mann utfra tilbud fra strømselskap- her er det ett 

lett smutthull med tanke på bosted-adresse. 
3. Stannum ønsker å presisere at må være klare retningslinjer. Etter våre erfaringer med 

husholdningstøtten det siste året, syntes vi at 3 ting bør være på plass: 
Det må være disse punktene som avgjør strømstøtte: 

• Matrikkel  
• Endret bruksendring eller 
• Kunden dokumenter dato adresse-endring som ligger til grunn for strømstøtte. (ref. 

flyttet på hytten før 16.12.2021) 
 

4. Punkt 4.4 – etterbetaling. Stannum er ikke enig i at dette skal være tilbakevirkende kraft. Det 
bør gjelde fra 01.01.2023 som er inneværende regnskapsår. Hvis ikke må nettselskapet 
betale systemkostnader for etterberegning av strømstøtte.  Når vi kontaktet RME for 
tilbakevirkende støtte for en husholdning, fikk vi beskjed om at det var 1 måned tilbake i tid 
basert på innsendt datagrunnlag og fakturering. Da bør ordningen holde seg til denne 
praksisen. 

 
 
 
Mvh / Regards 
Charles Wilhelmsen 
Daglig leder/driftsleder 
Stannum AS 
 
Mob: 915 27 572 
E-post: charles.wilhelmsen@stannum.no  
Adresse: Storgata 4, 3660 Rjukan  
Hjemmeside: www.stannum.no 
 

 
DSO i Tinn kommune 
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