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Innledning 
Vi viser til enigheten mellom regjeringspartiene og SV om strømstøtteordningene, 
samt Innstilling 34 til Prop. 142 S (endringer i statsbudsjettet for 2022). Som et 
resultat av enigheten ble det vedtatt å bevilge 23 mill. kroner til en midlertidig, 
rammestyrt ordning under Kommunal- og distriktsdepartementet, for å gi tilskudd til 
Merkur-butikker for høye strømpriser, fra og med september 2022 til og med 
desember 2022. Utkastet til forskrift er innrettet i tråd med Stortingets beslutning og 
statsstøtteregelverket, og slik at forvaltningen kan gjennomføres på en enkel og 
effektiv måte, slik at butikkene kan få hjelp raskt. 
 
Merkur-programmet er et viktig distriktspolitisk virkemiddel som skal at innbyggerne i 
distriktene er sikret tilgang til en dagligvarebutikk i nærheten. Det er en reell fare for 
at flere Merkur-butikker må legge ned driften, pga. høye strømpriser og svake, 
økonomiske marginer. Formålet med denne midlertidige tilskuddsordningen er å 
bidra til at flest mulig av dagligvarebutikkene som er med i Merkur-programmet sikres 
videre drift.  
 
Høringsnotatet tar for seg departementets vurderinger av ordningens innretting,  
Departementet foreslår i utkastet til forskrift for ordningen nærmere definisjoner på 
viktige begreper o.l., som skal legges til grunn, blant annet i beregning av tilskudd. 
Tilskuddsordningen er midlertidig.  
 
Det tas forbehold om at de foreslåtte bestemmelsene er i tråd med regelverket for 
statsstøtte og godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 
 
 
Departementets vurderinger og forslag 
§ 1 slår fast at ordningen kun er åpen for registrerte Merkur-butikker.  
 
§ 3 Slår fast at støtteberettiget pris på strøm regnes Som gjennomsnittlig fakturert 
pris i kroner per kWh, veid mot forbruk for den aktuelle måneden, eksklusiv nettleie, 
påslag, fastledd og avgifter, slik det framgår av faktura fra strømleverandør og/eller 
nettselskap. 
 
Butikkene kan få tilskudd på inntil 80% av støtteberettiga strømkostnader, fratrukket 
70 øre per kWh av den støtteberettiga prisen. Støtteintensiteten er tilpasset Merkur-
butikkenes situasjon, og derfor høyere enn i utkast til tilskuddsordning fra Enova. 



 
Siden ordningen er rammestyrt, vil tilskudd til foretak kunne bli avkortet i henhold til 
disponibel bevilgningsramme.  
 
§ 4 fastsetter maksimal grense på konsernnivå på 5 mill NOK, tilsvarende 
tilskuddsordningen i Enova.  
 
§ 6 fastsetter et krav om at mottaker skal gjennomføre ei enkel energikartlegging, for 
å fremme arbeidet med energisparing i butikkene. Et tilsvarende krav finnes også i 
energitilskuddsordningen hos Enova. Energikartleggingen gjøres i et enkelt skjema 
hvor søker selv legger inn nødvendige opplysninger.   
 
§ 8 fastsetter et forbud mot utbytte, i likhet med Enovas strømtilskuddsordning. 
 
§ 9 fastetter hjemmelsgrunnlaget i statsstøtteregelverket-Temporary Crisis 
Framework (TCF) for state aid measures to support the economy following the 
agression against Ukraine by Russia. 


