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Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdragsog energidirektorat for 2022 Reguleringsmyndigheten for energi
1 Innledning
Det vises til supplerende tildelingsbrev for 2022 av 31. januar 2022. I punkt 4 i tidligere
oversendt supplerende tildelingsbrev beskrives den midlertidige stønadsordningen til
husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter vinteren 2021/2022.
Det vises til Prop. 44 L (2021–2022) om midlertidig lov om stønad til husholdninger som
følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven), jf. Innst. 102 L (2021-2022), og
Prop. 50 L (2021–2022) hvor stønadsgraden under ordningen ble økt fra 55 pst. for forbruk i
desember til 80 pst. for forbruk i perioden januar, februar og mars 2022, jf. Innst. 118 L
(2021-2022).
Olje- og energidepartementet har 21. januar 2022 fastsatt midlertidig forskrift om strømstønad
til boligselskap.
RME er gitt i oppdrag å forvalte ordningen og er ansvarlig for tildeling av stønad via det
enkelte nettselskap og for tilsyn med ordningen, herunder oppfølging og kontroll.
Bevilgningsmessige konsekvensene av økt stønadsgrad og utvidelse strømstønadsordningen
til å gjelde fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskap ble fremmet i Prop. 51 S (20212022) og Prop. 55 S (2021-2022) om endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet. Bevilgningsmessige konsekvenser av økt stønadsgrad og utvidelsen som er
fastsatt i egen forskrift ble vedtatt av Stortinget 24. januar, jf. Innst. 119 S (2021-2022), og
8. mars 2022, jf. Innst. 171 S (2021-2022).

2 Rapportering og resultatoppfølging
Det vises til frister og datoer for rapportering som er angitt i tildelingsbrevet til NVE og
tidligere oversendt supplerende tildelingsbrev.

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter
RME bes særskilt om å rapportere på mål og måloppnåelse for stønad til husholdninger for
ekstraordinære strømutgifter i tråd med kriteriene for måloppnåelse som er beskrevet i
Prop. 45 S (2021-2022) og regelverk nedfelt i lov og forskrift, jf. Prop. 44 L (2021-2022) og
Innst. 102 L (2021-2022).
Stønadsordningen skal evalueres, blant annet når det gjelder måloppnåelse, ressursbruk og
gjennomføring.
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3 Budsjettildeling
Endringen har følgende virkning for Reguleringsmyndigheten for energi sine disponible
budsjettrammer for 2022:
Tidligere
tildelt

Endring

Disponibelt
2022

26 Reguleringsmyndigheten for energi

67 700 000

3 200 000

70 900 000

73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

20 000 000

-

20 000 000

75 Stønad til husholdninger for ekstraordinære
strømutgifter, overslagsbevilgning

5 500 000 000

3 700 000 000

9 200 000 000

Kap./post

Betegnelse

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

Endringen under post 26 knytter seg til overføring av ubrukte midler fra 2021.
Post 75 er en overslagsbevilgning for midlertidig stønadsordning for ekstraordinære
strømutgifter i 2022. Stønadsordningen og regelverk fastsettes i lov som en rettighetsbasert
ordninger, jf. Prop. 44 L (2021–2022) og Innst. 102 L (2021-2022) og Prop. 50 L (2021-2022)
og Innst. 118 L (2021-2022). Bevilgningsbehovet for 2022 følger av regelverk fastsatt i denne
lov og forskrift, jf. vedlegg 2. Regelverk for stønad til husholdninger som følge av
ekstraordinære strømutgifter (kap. 1820, post 75).
Stønadsordningen skal forvaltes i tråd med Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i
staten, jf. kap. 7 om forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner.
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for statlig økonomistyring §§ 7 og 8, vil Oljeog energidepartementet med dette meddele at RME tildeles og gis adgang til å disponere de
bevilgningene som er beskrevet i dette brevet for 2022.

4 Forslag til budsjettendringer mv.
Forslag om endringer på utgiftssiden må fremmes for departementet innen 20. september
2022 for andre halvår. Dette gjelder spesielt ordningen for strømstønad, jf. kap. 1820, post 75.
Vedlegg 2: Regelverk for stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
(kap. 1820, post 75)
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Regelverk for stønad til husholdninger
som følge av ekstraordinære strømutgifter
(kap. 1820, post 75)
1

Innledning

Regelverk for stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter er fastsatt ved
midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
(strømstønadsloven), jf. Stortingets lovvedtak 31 (2021-2022) av 17. desember 2021 samt midlertidig
forskrift om strømstønad til boligselskap fastsatt 21. januar 2022.
Stønadsordningen er en rettighetsbasert ordning med en overslagsbevilgning over statsbudsjettets
kap. 1820, post 75. Regelverket nedenfor fastsetter hovedelementene for stønadsordningen i 2022.
Stønadsordningen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som er ansvarlig for tildeling av stønad via det enkelte nettselskap.
Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
(strømstønadsloven):
§ 1 Lovens formål
Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for økonomisk stønad til husholdninger som
følge av ekstraordinære strømutgifter.
§ 2 Virkeområde
Loven gjelder på norsk landterritorium.
Loven gjelder energibruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.
§ 3 Forvaltning av ordningen
Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne og offentliggjøre et stønadsgrunnlag og en stønadssats,
forestå utbetaling av stønad til nettselskapene og føre tilsyn med ordningen.
Nettselskapene skal beregne stønadsbeløp for nettkunder med rett til stønad etter at stønadsgrunnlag og
stønadssatsen er fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi, og utbetale stønaden.
Kraftleverandører som utfører gjennomfakturering av kunder, skal sikre at stønadsbeløpet som er fastsatt
av nettselskapet tilfaller kunden ved fakturering.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om forvaltning av ordningen, herunder om
behandling av personopplysninger.
§ 4 Rett til stønad
Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos
nettselskapet, har rett til stønad etter ordningen.
Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om hvem som har rett til stønad og om
utvidelse av ordningen til nettkunder som driver landbruksvirksomhet.
Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om rett til å bli omfattet av ordningen, kan nettkunden
bringe saken inn for avgjørelse hos Reguleringsmyndigheten for energi. Reguleringsmyndigheten avgjør
saken ved enkeltvedtak som ikke kan påklages.

§ 5 Beregning av stønad
Reguleringsmyndigheten for energi skal innen siste dag i måneden beregne og offentliggjøre
gjennomsnittlig månedlig elspotpris for hvert prisområde (stønadsgrunnlag). Prisen skal beregnes som et
aritmetisk gjennomsnitt av alle timepriser.
Stønad gis bare dersom stønadsgrunnlaget overstiger 70 øre per kWt eksklusive merverdiavgift i
prisområdet hvor kunden er tilknyttet (terskelverdi).
Reguleringsmyndigheten for energi skal beregne stønadssats basert på følgende formel: 0,8 x
(stønadsgrunnlag – terskelverdi). For forbruk i desember 2021 skal stønadssatsen baseres på følgende
formel: 0,55 x (stønadsgrunnlag – terskelverdi).Nettselskapet skal beregne stønadsbeløp for hver enkelt
nettkunde med rett til stønad på grunnlag av stønadssats og månedlig strømforbruk. Beregningen skal ta
hensyn til merverdiavgift.
Det gis ikke stønad for forbruk over 5 000 kWt per måned per målepunkt.
§ 6 Utbetaling av stønad
Stønaden skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet. Dersom nettleien faktureres separat
og stønaden overstiger nettleien, skal det overskytende beløp utbetales til kunden senest ved
fakturaforfall.
Ved gjennomfakturering skal kraftleverandør sørge for at utbetaling til sluttkunden skjer gjennom fradrag
på faktura. Dersom stønadsbeløpet overstiger nettleien, skal nettselskapet overføre overskytende beløp til
kraftleverandøren.
Informasjon om stønadssats, forbruk og stønadsbeløp skal fremgå av fakturaen fra kraftleverandøren som
utfører gjennomfakturering eller nettselskapet.
For nettselskap med leveringsplikt etter energiloven § 3-3 gjelder første, tredje og fjerde ledd tilsvarende.
§ 7 Rapportering og kontroll
Nettselskapene skal hver måned snarest mulig oversende til Reguleringsmyndigheten for energi en
oversikt over stønadsbeløpene som er utbetalt til nettkundene.
Reguleringsmyndigheten for energi fører tilsyn med ordningen.
§ 8 Innhenting av opplysninger
Reguleringsmyndigheten for energi kan pålegge nettselskaper, kraftleverandører og Elhub, uten hinder av
taushetsplikt, å gi opplysninger som er nødvendige for fastsetting av stønad etter denne loven og
kontrollen av denne.
§ 9 Tilbakebetaling av uriktig utbetalt stønad
Dersom det er utbetalt stønad til noen som ikke er rettmessige mottakere, kan Reguleringsmyndigheten
for energi fatte vedtak med krav om tilbakebetaling av det uriktig utbetalte beløpet. Vedtaket kan
påklages etter reglene i forvaltningsloven til departementet. Reguleringsmyndigheten for energi kan helt
eller delvis frafalle krav om tilbakebetaling.
Krav om tilbakebetaling etter første ledd forfaller til betaling tre uker etter at kravet er sendt til skyldner.
§ 10 Prisreguleringen av fjernvarme
Ved beregning av prisen for fjernvarme for husholdninger etter energiloven § 5-5 første ledd annet
punktum, skal det gjøres fratrekk tilsvarende stønad beregnet etter § 5. Departementet kan gi nærmere
forskrift til utfylling av bestemmelsen i første punktum.

§ 11 Forskrifter
Departementet kan gi forskrift til utfylling av denne loven. I særskilte tilfeller kan departementet gi
forskrift som fraviker bestemmelser i loven.
§ 12 Ikrafttredelse og opphevelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Loven oppheves 1. juli 2022.
Midlertidig forskrift om strømstønad til boligselskap:
Fastsatt av Olje- og energidepartement 21. januar 2022 med hjemmel i midlertidig lov 22. desember 2021
nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven) § 3
fjerde ledd, § 4 annet ledd og § 11.
§ 1.Formål
Formålet med forskriften er å gi husholdninger i boligselskap med fellesmålt husholdningsforbruk
økonomisk stønad som følge av ekstraordinære strømutgifter.
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.
§ 3.Definisjoner
Med boligselskap menes i forskriften her eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikkeseksjonerte boligsameier.
Med felles målepunkt menes et enkelt målepunkt som måler felles forbruk til boligselskapet.
Med husholdningsforbruk menes strømforbruk i boligselskapet til oppvarming, ventilasjon, belysning mv.
til boligselskapets fellesarealer og boenheter.
Med annet forbruk menes alt annet forbruk enn husholdningsforbruk, herunder næringsforbruk.
§ 4.Rett til stønad
Boligselskap hvor strømforbruk for husholdninger måles og avregnes i et felles målepunkt har rett til
stønad etter denne forskriften.
Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde gjelder strømstønadsloven § 4 tredje ledd.
Boligselskap med felles måling og avregning av strømforbruk, skal sørge for at stønad etter denne
forskriften fordeles på husholdningene.
§ 5.Beregning av stønad
Stønad skal beregnes etter strømstønadsloven § 5 første til fjerde ledd.
Det gis ikke stønad for forbruk som samlet overstiger 5000 kWt per måned per boenhet i boligselskapet.
Nettselskapet plikter å korrigere stønadsbeløpet i tråd med § 8.
§ 6.Innrapportering av annet forbruk enn husholdningsforbruk
Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem, skal rapportere til nettselskapet hvis mer
enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger. Rapporteringen
skal angi hvor stor andel av oppvarmet areal som benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
Rapportering til nettselskapet skal skje uten ugrunnet opphold.

Reguleringsmyndigheten for energi kan fatte vedtak om at rett til stønad bortfaller eller om
tilbakebetaling av stønad dersom et boligselskap har brutt rapporteringsplikten etter første ledd.
§ 7.Innrapportering av overskridelse av forbrukstak
Dersom fellesmålt forbruk i et boligselskap samlet overstiger 5000 kWt per boenhet i boligselskapet per
måned, skal boligselskapet innrapportere antall boenheter i boligselskapet til nettselskapet uten ugrunnet
opphold.
Reguleringsmyndigheten for energi kan fatte vedtak om at rett til stønad bortfaller eller om
tilbakebetaling av stønad dersom et boligselskap har brutt rapporteringsplikten etter første ledd.
§ 8.Korrigering av stønadsbeløp
Nettselskap som får informasjon etter § 6 første ledd, skal gjøre en forholdsmessig justering av
stønadsbeløpet.
Nettselskap som får informasjon etter § 7 første ledd, skal justere stønadsbeløpet slik at det ikke
overstiger 5000 kWt per boenhet i boligselskapet per måned.
Korrigering av stønad skal gjøres på første mulige faktura.
§ 9.Kontroll
Reguleringsmyndigheten for energi kan gi pålegg om at boligselskap skal utlevere informasjon som nevnt
i § 6 og § 7 til nettselskapet eller Reguleringsmyndigheten for energi.
Reguleringsmyndigheten for energi kan treffe vedtak om stans i videre utbetaling eller hel eller delvis
tilbakebetaling av stønad, dersom pålegg etter første ledd ikke etterfølges.
Reguleringsmyndigheten for energi kan treffe vedtak om stans i videre utbetaling eller tilbakebetaling av
stønad, dersom boligselskap urettmessig har mottatt stønad.
§ 10.Dispensasjon
Reguleringsmyndigheten for energi kan i særskilte tilfeller der det er nødvendig ut fra formålet med
ordningen gi dispensasjon fra bestemmelser i denne forskriften.
§ 11.Ikraftsetting og varighet
Forskriften trer i kraft 1. februar 2022 og oppheves 1. juli 2022.

2

Mål for ordningen

Stønadsordningen skal bidra til en reduksjon av utgiftene til strømforbruk i den månedlige
strømregningen for private husholdninger tilknyttet distribusjonsnettet, dersom strømprisen overstiger en
fastsatt terskelverdi. Ordningen gjelder for strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.
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Kriterier for måloppnåelse

Stønaden blir gitt på grunnlag av måleverdier nettselskapene har registrert for den enkelte kunde. Det er
således ikke nødvendig for nettselskapene eller stønadsmottakere å søke om stønad. Formålet med
ordningen blir oppnådd gjennom kriteriene for tildeling av stønad.

4

Stønadsregelverk

For stønadsordningen er bestemmelsene som regulerer hovedelementene i stønadsordningen nedfelt i
midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
(strømstønadsloven) eller i forskrift med hjemmel i § 11 i loven. Det er gitt hjemmel for departementet til

å gi utfyllende forskrifter, og for å kunne fravike bestemmelser i loven i særlige tilfeller. Formålet er å
sikre at loven blir forvaltet i tråd med lovens formål og bevilgning fra Stortinget.
4.1

Tildelingskriterier - type tiltak

Stønad gis via nettselskapene med lokalt distribusjonsnett til husholdninger basert på stønadssats beregnet
basert på kriterier som framgår av strømstønadsloven med underliggende forskrifter, med formål å
redusere husholdningenes ekstraordinære strømutgifter.
Stønadsordningen skal gjelde for strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022.
4.2

Stønadskriterier - berettigede stønadsmottakere

Målgruppen for stønadsordningen er private husholdninger og gjelder ikke fritidsboliger eller
næringsvirksomhet. Det kreves ikke søknad.
Ordningen administreres av nettselskapene. Nettselskapene har allerede systemer med kundeinformasjon
(kundeinformasjonssystem, KIS) som kan benyttes for at ordningen raskt kan nå frem direkte på
strømregningen til husholdningene eller boligselskapet. Loven omfatter de samme husholdningskunder
som følger av gjeldende praksis og definisjoner hos nettselskapene i dag.
5

Særlig om bygninger med fellesmåling

Fellesmålt husholdningsforbruk i boligselskaper er inkludert i strømstønadsordningen. Etter den
midlertidige loven § 4 annet ledd kan departementet gi forskrift med nærmere bestemmelser om hvem
som har rett til stønad. Det er fastsatt en midlertidig forskrift med nærmere bestemmelser om stønad til
husholdninger for strømforbruk som blir fellesmålt i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper
og ikke seksjonerte boligsameier (boligselskaper).1 Forskriften gjelder kun strømutgifter til elektrisk
energi i boligselskaper med fellesmåler. I tråd med ordningens formål må boligselskapene sørge for at
støtten kun kommer husholdningene til gode, ikke øvrige aktører. Det er satt et forbrukstak på 5000 kWt
per boenhet bak fellesmåleren per måned.
6

Særlig om husholdninger med flere målepunkt

For husholdninger med flere målepunkt vil hvert målepunkt avregnes for seg og forbrukstaket gjelder for
hver måler. I tilfeller der en privatperson har flere strømmålere, er ikke nødvendigvis alt registrert som
husholdning. Forbruk bak måler som er registrert som næring, er ikke omfattet av ordningen.
Husholdninger kan videre ha strømmålere knyttet til ulike husholdningsmedlemmer. Stønad gis for hver
måler registrert som husholdning, uavhengig av hvem som har forbruket bak måleren. Det er
fakturamottaker som får stønad.
7

Særlig om sekundærboliger

Sekundærbolig er all annen boligeiendom som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller
fritidseiendom. Typiske eksempler på sekundærbolig er utleiebolig og pendlerbolig.
Energilovgivningen stiller ikke krav til nettselskapene om at det skilles mellom primær- og
sekundærboliger for å kategorisere nettkundene. Det innebærer at et nettselskap har kunder med
sekundærbolig som er plassert i sluttbrukergruppe husholdning. Uten nærmere avgrensning i lov eller
forskrift, vil strømforbruk i sekundærboligene registrert som husholdning, være omfattet av den
midlertidige ordningen. Hvis en sekundærbolig leies ut, avhenger det av det enkelte leieforhold om og
hvordan en eventuell stønad skal fordeles mellom partene i leieforholdet.
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Midlertidig forskrift om strømstønad til boligselskap - Lovdata

8

Landbruk

Landbruksvirksomhet inkluderes i ordningen eller kompenseres tilsvarende. Denne kategorien må
defineres nærmere, og nettselskapene må kunne identifisere denne gruppen som en underkategori i
nettselskapenes kunderegistre. Landbruket registreres i dag i kategorien jordbruk, skogbruk og fiske.
Landbrukskundene må derfor skilles ut i en egen kategori for at disse skal kunne inkluderes i ordningen.
Dette skal gjennomføres så raskt som mulig.
For landbrukseiendom er det tatt inn en forskriftshjemmel i § 4 til å bestemme at ordningen utvides til
landbrukskunder så raskt det er praktisk gjennomførbart. Dette må gjøres i tråd med den avgrensningen
mot landbruk som ligger i EØS-avtalen. Regjeringen vil sikre at landbrukskunder får stønad på samme
vilkår som andre husholdninger for perioden desember–mars, enten gjennom etterbetaling for januar på
nettleien for februar eller gjennom andre ordninger.
9

Uenighet om hvem som omfattes av ordningen

Det kan oppstå uenigheter mellom nettkunder og nettselskapet om hvilken sluttbrukergruppe en kunde
tilhører, og dermed om kunden er berettiget etter ordningen. For å kunne avgjøre slik uenighet mellom et
nettselskap og kunden kan saken bringes inn for RME for avgjørelse. I vurderingen av hvilken
sluttbrukergruppe kunden tilhører, skal det legges avgjørende vekt på det som fremgår om eiendommen i
det offentlige eiendomsregisteret (matrikkel). Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak, jf. § 4.
Ut fra ordningens svært tidsbegrensede karakter, og i lys av at det i det enkelte tilfellet vil være snakk om
en økonomisk begrenset rettighet etter den midlertidige loven, kan RMEs vedtak ikke påklages..
9.1

Stønadskriterier og utforming - absolutte vilkår

Med strømpris menes her spotprisen på strøm i det prisområdet husholdningen tilhører. Det betyr at
ordningen vil gi en stønad når gjennomsnittlig strømpris overstiger denne terskelverdien. Kunden vil ikke
motta stønad dersom spotprisen på strøm kun i kortere perioder er høyere enn terskelverdien.
RME skal beregne og offentliggjøre gjennomsnittlig månedlig elspotpris for hvert prisområde i
foregående måned (stønadsgrunnlag) innen utløpet av siste dag hver måned. Det samme gjelder for
stønadssatsen som nettselskapene skal benytte for å beregne stønadsbeløpet for sine husholdningskunder.
Ordningen tar utgangspunkt i den månedlige gjennomsnittlige elspotprisen for alle de fem prisområdene i
Norge. Prisene skal beregnes som aritmetiske gjennomsnitt av timeprisene. På grunnlag av disse prisene
beregner RME også stønadssatser i tråd med en fastsatt formel i loven. På grunnlag av stønadssatsene
som RME har beregnet, fastsetter det enkelte nettselskapet stønadsbeløpet overfor husholdningskunden,
basert på målt strømforbruk i den aktuelle måneden. Dette beløpet vil fremgå som et kronebeløp på
fakturaen.
Den praktiske overføringen av stønad til sluttbrukeren vil bero på om denne mottar felles faktura for
nettleie og strøm (gjennomfakturering) eller ikke. For kunder med gjennomfakturering vil stønadsbeløpet
fremkomme som en reduksjon på fellesfakturaen for nettleie og strøm. Dersom stønadsbeløpet overstiger
beløpet på nettleien, vil beløpet trekkes fra strømregningen gjennom en oppgjørsmetode som allerede er
etablert og automatisert mellom nettselskap og strømleverandør. Dersom sluttbrukeren mottar separate
fakturaer for nettleie og strømforbruk, vil stønadsbeløpet fremkomme som en reduksjon på
nettleiefakturaen. Hvis stønadsbeløpet overstiger beløpet for nettleien, legges det opp til at nettselskapene
gir kunden en kontantutbetaling tilsvarende differansen.
Beregningen som foretas vil ikke være et enkeltvedtak.

10

Terskelverdi

Terskelen for når stønadsordningen inntrer dersom gjennomsnittlig elspotpris for måneden i det
prisområdet husholdningen tilhører, overstiger 70 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift. Over dette
prisnivået må husholdningene fortsatt dekke 20 prosent av prisen som overstiger 70 øre per kWt og hele
prisen for forbruk over 5 000 kWt for forbruk fra og med januar 2022 og 45 prosent for forbruk i
desember 2021.
11

Stønadsgrad

Det gis stønad til husholdningene dersom gjennomsnittlig elspotpris for måneden overstiger terskelnivået.
Det gis stønad til husholdningene lik 80 prosent av den gjennomsnittlige månedlige elspotprisen i det
aktuelle prisområde som overstiger terskelverdien på 70 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift for forbruk
fra og med januar 2022 og 55 prosent for forbruk i desember 2021. Elavgift, nettleie mv. inngår ikke i
stønadsordningen.
12

Stønadssats

Ved beregning av stønad skal differansen mellom den gjennomsnittlige månedlige elspotprisen og
terskelverdien på 70 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift legges til grunn. Dette beløpet skal
multipliseres med stønadsgraden på 80 prosent for forbruk fra og med januar 2022 og 55 prosent for
forbruk i desember 2021. Resultatet av regnestykket gir stønadssatsen som nettselskapet skal bruke
overfor husholdningene. Beregningene foretas av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den
aktuelle måneden.
Nettselskapene vil multiplisere stønadssatsen med forbruket hos den enkelte husholdningskunde, som gir
det totale stønadsbeløpet for den enkelte husholdning. I tillegg skal nettselskapene gjøre et påslag for
merverdiavgift (unntatt for kunder i fylkene Nordland, Troms og Finnmark som har fritak for
merverdiavgift på strøm til husholdningsforbruk). Dette beløpet vil være stønad som blir trukket fra på
kundens faktura.
13

Volumbegrensning

Det er satt et forbrukstak på 5 000 kWt per måned som kan dekkes av ordningen. Det gis ikke stønad for
forbruk som overstiger forbrukstaket.

14 Rapportering, oppfølging og kontroll
RME vil forvalte ordningen og er ansvarlig for tildelingen av stønad via det enkelte nettselskap og for
oppfølging og tilsyn med ordningen, herunder opplegg for oppfølging og kontroll. Stønadsordningen vil
bli evaluert bl.a. når det gjelder måloppnåelse, ressursbruk og gjennomføring.
Det er nettselskapene som har innsyn i husholdningenes forbruk, og nettselskapene må gange
stønadssatsen med husholdningens forbruk. Det skal fremgå tydelig på fakturaen hvilken sats og volum
som er benyttet, og hva stønadsbeløpet er. Hvis stønadsbeløpet er større enn nettleiekostnaden, vil det
overskytende bli fradragsført på strømregningen fra strømleverandøren, eller bli utbetalt dersom kunden
har separat faktura for nettleie.
Den foreslåtte fremgangsmåten under ordningen innebærer at stønadsbeløpene overfor husholdningene
rent praktisk vil beregnes når fakturaen produseres. Kort tid etter dette tidspunktet skal nettselskapene
oversende en oversikt til Reguleringsmyndigheten for energi som viser stønadsbeløpene som er utbetalt til
nettkundene, jf. § 7.

Nettselskapene fakturerer i dag sine kunder for leverte nettjenester (nettleie). Dette faktureres
etterskuddsvis, og fakturaen skal være basert på avlesning. Dersom husholdningen ikke har AMS-måler,
vil faktureringen skje basert på manuelt avlest eller stipulert forbruk.
14.1 Rapportering fra stønadsmottaker
Hvert nettselskap som har kunder som omfattes av ordningen skal sende en samlefaktura per
kalendermåned til RME. Faktura skal sendes på EHF format, og skal minimum inneholde denne
informasjone


Samlet stønadsbeløp



Forfallsdato



Antall målepunkter som har mottatt stønad



Periode utbetalingen gjelder for

Nettselskapene må kunne dokumentere hver enkelt utbetaling, slik at RME kan føre tilsyn med
ordningen. Denne dokumentasjonen må som minimum inneholde:


Målepunkt ID



Fra – til dato



Forbruk



Sats



Kompensasjonsbeløp



Sluttbrukergruppe



Ev andre variable brukt i utvelgelse av mottakere av kompensasjon.

RME skal legge til rette for at nettselskapene kan oversende fakturagrunnlag på en måte som ivaretar
personvernhensyn. RME vil gi nærmere informasjon om hvordan nettselskapene skal sende
fakturagrunnlaget på en sikker måte.
14.2 Rapportering til Olje- og energidepartementet
Rapportering fra tilskuddsforvalter til departementet følger krav fastsatt i instruks for økonomi- og
virksomhetsstyring i NVE og i tildelingsbrev til NVE ved RME.
14.3 Internkontroll hos RME
For å sikre korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av stønad, skal RME ha systemer, rutiner
og tiltak som blant annet har til oppgave å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler.
Systemer, rutiner og tiltak skal bidra til å sikre korrekt:


Mottak og registrering av faktura fra nettselskap



Registrering av stønad, herunder dokumentasjon av beregningsresultater



Utbetaling av stønad til rett mottaker og til rett tid



Behandling av dokumentasjon om stønadsmottaker

14.4 Rapportering og kontroll knyttet til strømstønad til boligselskap
Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem, skal rapportere til nettselskapet hvis mer
enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger. Rapporteringen
skal angi hvor stor andel av oppvarmet areal som benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
Rapportering til nettselskapet skal skje uten ugrunnet opphold. Nettselskapene skal gjøre en
forholdsmessig justering av stønadsbeløpet basert på denne informasjonen.
Dersom fellesmålt forbruk i et boligselskap samlet overstiger 5000 kWt per boenhet i boligselskapet per
måned, skal boligselskapet innrapportere antall boenheter i boligselskapet til nettselskapet uten ugrunnet
opphold. Nettselskapet skal justere stønadsbeløpet slik at det ikke overstiger 5000 kWt per boenhet i
boligselskapet per måned.
Reguleringsmyndigheten for energi kan fatte vedtak om at rett til stønad bortfaller eller om
tilbakebetaling av stønad dersom et boligselskap har brutt rapporteringsplikten.
Reguleringsmyndigheten for energi kan gi pålegg om at boligselskap skal utlevere informasjon annet
forbruk enn husholdningsforbruk og samlet fellesmålt forbruk til nettselskapet eller
Reguleringsmyndigheten for energi. Reguleringsmyndigheten for energi kan treffe vedtak om stans i
videre utbetaling eller hel eller delvis tilbakebetaling av stønad dersom dette ikke etterfølges.
Reguleringsmyndigheten for energi kan treffe vedtak om stans i videre utbetaling eller tilbakebetaling av
stønad, dersom boligselskap urettmessig har mottatt stønad.

15 Informasjon til nettselskapene
RME skal på hensiktsmessig måte gi nettselskapene tilstrekkelig informasjon til at de kan gjennomføre
ordningen.

16 Klageadgang
Beregningen av stønadsbeløpet inneholder ingen elementer av skjønn. Beregningen eller utbetalingen av
stønad via nettselskapene anses ikke som et enkeltvedtak.
I tilfeller hvor nettkunder mener å være plassert i feil sluttbrukergruppe og ikke har fått berettiget stønad,
skal nettkunden i første omgang kontakte sitt nettselskap. Nettselskapet plikter å undersøke om kunden er
rettmessig registrert som husholdningskunde, og utbetale stønad til kunder som er stønadsberettiget. I
tilfellet nettselskap og sluttbruker er uenig om hva som er riktig registrering, kan sluttbruker bringe saken
inn til RME for avgjørelse, jf. § 4. En slik avgjørelse vil være bestemmende for sluttbrukerens rettigheter,
og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd b, jf. bokstav a. Så lenge ikke annet er
særskilt bestemt, gjelder forvaltningslovens regler om saksforberedelse ved enkeltvedtak i disse tilfellene.
RMEs vedtak i disse tilfellene kan ikke påklages.

17 Evaluering
RME skal sørge for at det gjennomføres en evaluering for å få informasjon om tilskuddsordningen er
effektiv når det gjelder ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Omfang på evaluering av
stønadsordningen skal ta utgangspunkt i en vurdering av kvaliteten på øvrig rapportering og resultatene,
stønadsordningens risiko og vesentlighet samt kost-nytte betraktninger. Departementet skal orientere
Riksrevisjonen når stønadsordningen har blitt evaluert.

