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Innspill og forslag til støtteordning på strøm 

Næringslivet i Bykle Kommune, her representert ved bedrifter innen overnatting og 
servering, følger nøye med på dagens strømsituasjon og er selvsagt bekymret for 
utviklingen. Allerede nå har det gått med mye tid, energi og bekymring angående 
situasjonen og vurdering av hva vi gjør utover høsten og vintersesongen. 

Servering og overnatting er bransjer som driver på svært små marginer. Et økt kostnadsnivå 
med bakgrunn i økt varekost, økt personalkost og økte strømpriser gjør at usikkerheten er 
stor for flere bedrifter. Strømstøtten fra staten på mellom 25 og 45% vil ikke være nok til å 
unngå nedstenging for noen av virksomhetene i vinter. 

Mange har vært igjennom krevende år med Corona Krise. Etter at tiltakene slapp opp i 
midten av februar, var ikke alle deler av markedet tilbake til normalen før i mai-juni. 
Sommeren har vært bra for mange, men på ingen måte bra nok til å dekke opp for 
skjenkestopp i inngangen til forrige vintersesong. Det er mange som jobber i konstant 
motbakke.  

I tillegg vi fått signaler om flere hytteeiere som varsler at de kommer til å bruke hytta 
betydelig mindre en normalt.  Strømprisen slår med andre ord dobbelt inn for oss. Økte 
kostnader og mindre omsetning - dersom det viser seg at signalene om mindre besøk av 
hytteeiere gjør seg gjeldende. 

 

Vi er samlet enige om at den kommunale strømstøtten fra desember-mars, som så ble 
forlenget til april-juli, har en god effekt på kostnadsnivået i våre bedrifter, og har vært en 
forutsetning for noen for å kunne drive. 
 

 

 

 

 

 

 



Den nylig presenterte strømstøtta fra staten har mange svakheter. 

 Støtteperioden er for kort og det skaper ingen forutsigbarhet for vintersesongen.  
Vi må ha et forpliktende forslag som dekker hele vinteren. 
 

 25% støtte er ikke nok til å sikre bærekraftig drift for de fleste  
 

 45% støtte ved investering i ENØK tiltak er foreløpig veldig uklart, mtp hvor store 
Enøk tiltak som skal til for at 45% ordningen slår inn. Svakheten her er for det første 
at 45% er for lavt dersom strømprisene holder seg på et jevnt høyt nivå gjennom 
vinteren, samt at tiltaket fra staten kommer for seint. Mye av egenkapitalen i 
bedriftene er brukt opp etter krevende Covid sesonger, og videre høye 
driftskostnader gjennom de siste månedene. 
 

 Staten har ingen varslede intensjoner om å gi støtte til fritidsboliger, og 
omsetningsgrunnlaget er derfor usikkert. 
 

Vi oppfordrer politikerne i Bykle Kommune til å vurdere å forlenge strømstøtte som gitt i 
kvartal 1 og 2 i 2022 til å gjelde for 3 og 4 kvartal 2022, samt 1 og 2 kvartal 2023 – under 
forutsetning av at det ikke kommer bedre statlige ordninger i støtteperioden. Det er viktig at 
ordningen har en jevnlig utbetaling for å avhjelpe at bedriftene kan opprettholde sine 
forpliktelser mot strømleverandørene. 

 

 

 

 

 


