
Mer enn et 
selskap

HMS Kurs – Tirsdag 01. november
Lyse Energi AS – Jorunn Barkved



• Hva skjer hos Lyse Energi
• Strømstøtte til:

o Privatpersoner
o Boligselskap

• Fjernvarme og gass til Boligselskap
o Pris
o Støtteordninger

• Varmepumpe - muligheter for:
o Privatpersoner
o Boselskap

• Lading av elbil
• Energiservice

Agenda





Det er vanskelig å være strømkunde nå. 

Mange er sinte – og mange er redde. 

Alle er frustrerte.



Strømstøtte 

• Boligselskap og privatkunder får strømstøtte 
fra staten

• Når den gjennomsnittlige spotprisen der du 
bor er mer en 87,5 øre/kWh (inkl mva) i løpet 
av en måned, dekker staten 90% av prisen 
over dette.

• For deg som kunde, vil fratrekket på 
regningen  komme fra netteieren din.



Fjernvarme/nærvarme

• Fjernvarme er et vannbårent system som 
utnytter klimanøytral overskuddsenergi, 
gjerne fra lokale ressurser som for eksempel 
biobrensel, avfall og spillvarme fra industri

• Fjernvarme fra Lyse kommer hovedsakelig 
fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus

• Lyses nærvarmeanlegg har lokale 
energisentraler basert på biogass, 
naturgass, varmepumper, strøm eller en 
kombinasjon av disse.

• Dyrere innsatsfaktor og derfor høyere pris ut 
til kunden.



Fjernvarme til Boligselskaper

• Prisen for fjernvarme følger strømbørsen 
Nord Pool

• Lyse har pristak på fjernvarme som sikrer 
makspris på fjernvarme i perioder med høye 
strømpriser.

• For tiden er pristaket på 115 øre/kWh eks 
mva.

• Det er kun strøm som er underlagt en 
støtteordning i dag. Prisen for fjernvarme er 
regulert slik at den ikke skal være dyrere enn 
strøm inkl. strømstøtte. 

• Selv om det ikke er støtte til fjernvarme 
direkte, vil strømstøtten sikre at 
fjernvarmeprisen ikke er dyrere enn strøm. I 
Lyse har vi løst dette med å ha et pristak på 
fjernvarme.



Fjernvarme priser

• Vi skiller på kunder med forbruk 
under og over 150 000 kWh.

• Månedsbeløp: kr 31,7 / kr 429

• Basispris: 42,2 øre / 39 øre

• Månedens spotpris

• Pristak 115 øre/kWh

• Alle priser er ekskl mva

Fjernvarme til Boligselskaper



• Lyse leverer naturgass i eget rør fra Rennesøy i 
nord til Varhaug i sør.

• Noen boligselskap bruker naturgass i egen 
sentralfyr, andre til gasspeiser og koketopper.

• Støtteordningen for strøm er politisk bestemt, og 
naturgass er ikke inkludert i ordningen.

• Månedsbeløp + basispris + * Markedspris som er 
den til en hver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Gass til boligselskap



Visualisering strømforbruk 1.0

Lyse-appen ble lansert sommeren 2022 og er 
tilgjengelig for strømkunder av Lyse. 



Støtteordning fra Stavanger kommune
• Ca. 5.000 har søkt og ca 1.500 får støtte 

på inntil kr 6000

Løsning fra Lyse
• Kunder i Sør-Rogaland kan kjøpe luft-til-luft 

varmepumpe av oss - ferdig montert og rentefritt 
nedbetalt over 60 måneder på strømregningen.

• Legg inn bestilling på varmepumpe på lyse.no. 
Husk at du må bli strømkunde om du ikke er dette 
fra før.

• Du mottar ordrebekreftelse og installasjonsdato.
• Tilbudet kan kombineres med støtte fra 

Stavanger Kommune

Støtte til varmepumpe



Solceller

• Stor etterspørsel etter solceller fra 
privatkunder, boligselskap og bedrifter

• Lyse rigger nå organisasjonen for å kunne 
møte etterspørselen

• Forventer å kunne tilby løsninger tidlig 2023
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Presenter
Presentation Notes
Månedlig måling, avregning og fakturering. Alltid ajour. Full kontroll. Mulighet for å ta kontroll over egent forbruk. Spare



Det er mange fordeler 
med å bo i et boligselskap
Nå får dere enda flere!



Vi ønsker å gjøre det lett å lade

Hvorfor tilbyr vi deg en 
Totalkundepakke?!

Alle trenger ladeløsninger, vi vil hjelpe 
kundene våre med å få løsningene på plass

Vi ønsker å belønne våre kunder



6 steg før du kan 
lade

02.11.2022
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