
 

• Bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- 
og emballasjeartikler 

• Viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. 
Treindustrien er også en viktig aktør for at prosessindustri og transportsektoren skal nå sine klimamål gjennom leveranser av biprodukter og sidestrømmer. 

• 116 medlemsbedrifter 
• Organiserer vel 90 % av den norske produksjonskapasiteten på området. Bedriftene er lokalisert nær råvaren (skogen) og et flertall utgjør hjørnesteinsbedrifter i sine 

lokalsamfunn 
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Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av byggematerialer i tre som trelast, impregnert virke og 
bygningselementer, samt treemballasje og pellets. Våre medlemmer produserer også betydelig bioenergi til 
eget bruk, er leverandører av bioenergi/fjernvarme til sine lokalmiljø eller leverer flis til slike anlegg. Bedriftene i 
treindustrien spiller en nøkkelrolle i flere verdikjeder. Dette både som leverandør til byggenæringen, og ved at 
sidestrømmer fra skog- og treindustri er avgjørende for andre sektorer slik som transport, prosessindustri, 
treforedlingsindustri og bioenergi/fjernvarme.  

Fastprisavtaler for strøm 

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskatten for å legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm til 
sluttbrukere. I forslaget som var på høring var det foreslått en avgrensning mot næringskoder som er dekket av 
regimet for industrikraftavtaler, som ville slått uheldig ut for treindustri. Bedriftene i Treindustrien benytter ikke 
industrikraftavtaler i dag, grunnet krav til svært høyt strømforbruk på minst 150 GWh og minst 7 års bindingstid.  
Flere av bedriftene har ikke et slikt strømforbruk. De vil dermed falle utenfor alle ordningene som skal legge til 
rette for forutsigbare prisavtaler, noe som vil være svært urimelig. Det er derfor positivt at Regjeringen i omtalen 
i Statsbudsjettet vil legge til rette for at den foreslåtte avgrensningen justeres. Dette slik at bedrifter som har 
produksjon innenfor NACE-koder som omfattes av industrikraftregimet, men som ikke har kraftkjøpsavtaler, 
skal kunne få tilgang til de nye fastprisavtalene. Det legges opp til å gjennomføre en slik justering gjennom 
forskrift, og Treindustrien forutsetter at tilpasningen kan gjennomføres som forespeilet.   

Det er videre viktig at fastprisavtalene som tilbys i markedet faktisk er brukervennlige og med et prisnivå som er 
til å leve med for næringslivet. Avtalene foreslås avgrenset til faste volum, som er å flytte risiko over på kjøper. 
Treindustrien mener ordningen også burde omfatte fastprisavtaler på variable volum, men forstår at dette 
begrenses for å lette administrasjon slik at ordningen kan komme raskt på plass. Det er foreløpig mye som er 
uklart rundt innretningen av den nye fastprisordningen, og som må håndteres i videre oppfølging og utarbeidelse 
av standardiserte fastprisavtaler som Energi Norge nå jobber med. Det er viktig at de standardiserte 
fastprisavtalene er tilpasset ulike uttaksprofiler og den enkelte brukers behov, som kan være svært varierende. 
Det må eksempelvis tas hensyn til sesongvariasjoner, varierende forbruk på ulike tider av døgnet og mulighet til 
å ta produksjon opp og ned. Avtaler med fast volum kan bli kompliserte for forbrukere og beregning av over- og 
underforbruk kan innebære risiko for kunden. Det er nødvendig at avtalene blir balanserte. Det nye 
kontraktsunntaket er foreslått som en midlertidig ordning ut 2024. Det må vurderes å videreføre ordningen 
permanent, der man etter hvert også inkluderer variable volum.  

Den nye fastprisordningen er pekt på som selve hovedgrepet for å bistå næringslivet i strømkrisen. Det er 
ikke gitt at endringer i grunnrentebeskatningen vil være tilstrekkelig for å sikre et bedre utbud av 
fastprisavtaler med et akseptabelt prisnivå for næringslivet. Dette på grunn av de svært høye 
markedsprisene på strøm og usikkerheten i markedet. Ordningen mangler en mekanisme som sikrer at det 
leveres på det næringslivet trenger nå. Treindustrien mener det er viktig med tett politisk oppfølging for å 
sikre at næringslivet faktisk får forutsigbare kostnader som er til å leve med, raskt.  

Våre bedrifter har ikke mangel på likviditet for øyeblikket, men omfattende fall i salg kombinert med økte 
strømkostnader gir tap. Med utgangpunkt i driftsresultat i et normalår vil strømpriser på dagens nivå spise opp 
hele driftsresultatet og gi røde tall på bunnlinjen for svært mange bedrifter. Bedrifter i treindustrien har allerede 
permittert eller står overfor permitteringer.   
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• Det må på plass ordninger for forutsigbare strømkostnader på et nivå som er akseptabelt og til å leve 
med for næringslivet.  

• Treindustrien må omfattes av tilpasningene i grunnrenteskatt og fastprisavtaler på strøm, og avtalene 
må være tilpasset ulike brukerbehov. 

• Stortinget må følge opp med nødvendige tiltak for å få på plass løsninger for næringslivet nå. 
• Forutsigbare rammebetingelser og like konkurransevilkår er det fremste behovet til næringslivet, særlig i 

usikre tider. 
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