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Kragerø kommune har behandlet høringen administrativt, og har følgende innspill til 
ordningen:  
 
Generelt vil kommentere følgende:  
Energitilskuddordningen avgrenses til foretak med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 
2022. Prosentsatsen er for høy og medfører at mange bedrifter faller utenfor ordningen. 
Støttesatsen på 25 prosent etter pris 70 øre synes for lav, da dette avhjelper bedriftene for 
dårlig i en svært utfordrende økonomisk situasjon.  
 
For støttetrinn 2 godtas kun kostnader påløpt etter 9. desember 2022 som 
investeringskostnader. For dem som var tidlig ute og allerede har gjennomført ENØK-tiltak i 
2022 synes dette som en uheldig forskjellsbehandling. Man bør derfor godta energitiltak som 
er gjennomført f.o.m. 1.1.2022.  
 
Industri:  
Kragerø kommune har en variert næringsstruktur. Tremasse-, metallbearbeiding og farmasi 
utgjør en stor andel industrielle arbeidsplassene. De fleste bedriftene opererer i sterkt 
konkurranseutsatte, internasjonale markeder, der marginene er kontinuerlig under press. Lave 
norske energipriser er, sammen med høy kompetanse, våre store konkurransefortrinn. 
Ekstraordinære utgifter til energi, tar vekk muligheten for å drive økonomisk bærekraftig. 
Kragerø kommune er positive til at forskrift om energitilskudd for næringslivet nå skal 
iverksettes, men er samtidig urolige for at den ikke treffer industrien i kommunen. Den 
konkurranseutsatte eksportindustrien i vår region har på kort sikt liten mulighet til å «sende 
strømregninga» videre til kunden. Og kommunen mener det er stor risiko for at perioden med 
ekstraordinære strømutgifter kan påføre industrien så store økonomiske tap, at muligheten for 
framtidig eksistens og utviklingsmuligheter kan være truet.  
 
• Et tak på MNOK 5 i tilskudd pr foretak/konsern er betydelig for lavt for en periode, der 

flere av våre bedrifter i samme periode har en merkostnad til energi på MNOK 30-50. 
• Sammenkobling av tilskudd til ekstraordinær høy energikostnad og 

energieffektiviseringstiltak er uheldig. Industrien har over tid redusert sitt energiforbruk. 
Samtidig er aktiviteten og omsetningen økt betydelig. Tilskuddsordningen for energitiltak 
vil i mindre grad treffe bedrifter som over tid har investert fornuftig og ansvarlig i 
bærekraftig energieffektivisering.  

 
Varehandel, servering og overnatting:  
Kragerø kommune har over 500 arbeidsplasser knyttet til varehandel, servering og 
overnatting. Undersøkelser blant et utvalg av bedrifter viser at strømkostnader viser at 



bedriftene minimum opplever en dobling av sine strømutgifter. Noen bedrifter opplever en 
tidobling. Det er ikke mulig for bedriftene og energi effektivisere store deler av dette. Dette 
er bransjer med lave marginer og som har fått redusert sin egenkapital og soliditet gjennom 
pandemien. Denne bransjen melder nå om betraktelig lavere besøkstall og omsetning, 
Bransjen har ekstremt lite midler å «tære på» for å kunne håndtere en ny periode med 
redusert omsetning og økte ekstraordinære kostnader som følge av økte strømkostnader. Det 
er derfor en svært stor sannsynlighet og fare for mange konkurser i denne bransjen, dersom 
perioden med ekstraordinære utgifter vedvarer. Dette er mange, og viktige arbeidsplasser, 
ikke minst for unge arbeidstakere, som risikerer å forsvinne og føre til økte kostnader på 
andre statlige budsjetter. 


