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DERES REF.:  VÅR REF.: Heidi Finstad Oslo, 10. november 2022 
 

Høringsinnspill om Utkast til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd 
til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter 
 
Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av byggematerialer i tre, med medlemsbedrifter innen 
treindustri, trelastproduksjon, limtrefabrikker, elementprodusenter, impregnerings- og overflateprodusenter, 
treemballasje mv. Bedriftene i treindustrien spiller en nøkkelrolle både som leverandører til byggenæringen, og 
ved at sidestrømmer fra skog- og treindustri er avgjørende for andre sektorer slik som transport, prosessindustri 
og treforedlingsindustri. Biprodukter og sidestrømmer fra våre bedrifter går til annen treforbrukende industri, 
treforedlingsindustrien og produksjon av spon- og fiberplater, samt produksjon av bioenergi. Treindustrien 
inngår i Byggenæringens Landsforening og er en del av NHO-fellesskapet. Skog- og trenæringen er av 
Regjeringen pekt på som en driver for det grønne skiftet, og spiller en nøkkelrolle i flere sektorer. Bedriftene våre 
er i en utviklingsprosess hvor det er igangsatt store investeringer i ny grønn industriutvikling i Norge.  
 
Det overordnede målet for ordningen for energitilskudd er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. 
Treindustrien vil understreke at en begrenset støtteordning slik den er foreslått av Regjeringen ikke treffer våre 
bedrifters behov for å opprettholde sysselsetting. Derfor vil Treindustrien i dette høringsinnspillet gi 
kommentarer utover innspill til selve rammen for ordningen i utkast til forskrift på høring. 
 

Markedssituasjon 
Treindustrien har hatt en historisk lønnsomhet preget av høy aktivitet gjennom pandemien, som resten av 
byggenæringen. Fra juli i år har imidlertid markedssituasjonen endret seg drastisk, og våre bedrifter melder om 
markedssvikt på grunn av høy inflasjon, økende renter og økte kostnader. En medlemsundersøkelse fra 
Treindustrien viser et akkumulert fall i salget på 39 % sammenlignet med september 2021. Sammenligner vi med 
2019, som kan betegnes som et normalår, gir det et fall på hele 28 %.  Det er varslet om oppbremsing i offentlige 
prosjekter. Treindustrien frykter nå at den generelle økonomiske situasjonen bremser aktiviteten også i 
kommunal sektor, da til vedlikehold og investeringer i bygg.  
Dramatisk økning i strømkostnader og en markedssvikt på samme tid gjør at våre bedrifter allerede har 
permittert, står overfor permitteringer eller nedbemanninger. Det gir en brå dreining for våre produsenter som 
er i gang med store investeringer knyttet til utvikling av ny norsk grønn industri. Det er nå en fare for både 
arbeidsplasser og investeringer. Samtidig som markedet svikter øker kostnadene, usikkerheten og risikoen til 
bedriftene, særlig på grunn av den enorme økningen i strømpriser. 
 

Strømsituasjonen i treindustrien 
Produksjonen i treindustrien er klimavennlig. Sagbrukene har en energifordeling som følger: 72 % selvforsynt 
bioenergi, 25 % elektrisitet og kun 3 % fossil energi. Til tross for at elektrisitet kun står for 25 % av energibruken 
utgjør det store summer, og de økte strømkostnadene gir store utslag på bunnlinjen i sagbruk og høvleri-
produksjonen. I elementproduksjon og annen produksjon i treindustrien benyttes hovedsakelig elektrisitet.  
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Det er pr. nå ikke mangel på likviditet, men omfattende fall i salg kombinert med økte strømkostnader leder mot 
tap framover. Med utgangpunkt i driftsresultat i et normalår vil strømpriser på dagens nivå spise opp hele 
driftsresultatet og gi røde tall på bunnlinjen for flere bedrifter.  
Bedriftene i Treindustrien er lokalisert i ulike strømregioner, der det store flertallet ligger i strømsonene i sør og 
øst som har hatt størst prisøkning. Ulike strømpriser i regionene gir konkurransevridning, ikke bare nasjonalt, 
men også mot Sverige. Flere av sagbrukene i Sverige ligger i mer gunstige strømregioner og konkurrerer i det 
samme markedet med norske bedrifter med høyere strømpriser. 
 
Bedriftene i treindustrien har i stor grad spotprisavtaler og/eller fastprisavtaler på strøm, der mange av fastpris-
avtalene utløp i 2022 eller utløper i 2023. Det er ulik grad av sikring, og mange har svært dårlig sikring. Flere 
bedrifter opplever nå dramatiske kostnadsøkninger på strøm.   
 
Våre bedrifter benytter ikke industrikraftavtaler i dag, og svært mange har ikke mulighet til å benytte slike 
avtaler grunnet krav til svært høyt strømforbruk på minst 150 GWh og 7 års bindingstid. For mange av bedriftene 
er industrikraftavtaler ikke en reell mulighet. 
 

Midlertidig ordning for energitilskudd 
Treindustrien støtter Regjeringens forslag for å avhjelpe bedrifter i akutt likviditetskrise, med ordninger som 
også skal stimulere til investeringer i energisparing og -produksjon. Våre bedrifter treffes hardt av økte 
strømpriser, dette kommer ikke frem i metoden for beregningen av strømintensitet som Regjeringen legger til 
grunn. Bedrifter i Treindustrien vil i all hovedsak ikke omfattes slik ordningene foreslås. Dette skyldes ulike 
forhold. Blant annet er ikke referanseperioden representativ for det som er nåsituasjonen.  
 
Ordningen med energitilskudd er ment å være midlertidig, hvor en ny fastprisordning fra 1. januar 2023 er tenkt å 
være et mer langsiktig tiltak som avhjelper bedriftene i strømsituasjonen. Det er flere forhold som nå taler mot at 
forslag til ny fastprisordning er tilstrekkelig for å trygge sysselsettingen i lys av strømsituasjonen. I tilfelle 
situasjonen er like prekær etter nyttår, velger vi derfor å gi noen kommenterer til energitilskuddsordningen. Da 
med tanke på en eventuell videreføring eller utvikling av den midlertidige energitilskuddsordningen.   
 
Ordningene som foreslås tar utgangspunkt i omsetning og avgrenses til foretak med minst 3 % strømintensitet i 
første halvår 2022. Dette målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetningen i samme periode. Når 
utgangspunktet er strømkostnader på minst 3 % av omsetning, er ikke ordningen tilpasset type produksjon i vår 
bransje der råvarekostnader utgjør rundt 65 % av omsetning. Treindustrien mener det vil være mer nærliggende 
å se på strømkostnader som andel driftskostnader iht. regnskapslovgivningen. Hvis man for en typisk bedrift i 
treindustrien tar utgangspunkt i dette, så vil strømkostnader kunne mangedobles, og dermed gi negative 
resultater.  
Treindustrien kjennetegnes av relativt lave marginer, er sterkt konkurranseutsatt, og inntjening er i stor grad 
basert på volum. Andre driftskostnader vil være mer representative for virksomheter som er typiske i 
byggenæringen, hvor man ikke kan hente tilbake økte strømkostnader i tilstrekkelig grad i prisen på varer.  
 
Det er positivt at tilskuddsordningen skal stimulere til tiltak for energieffektivisering. Det er samtidig en 
utfordring at denne støtten blir forbeholdt bedrifter i akutt likviditetskrise. Mange virksomheter vurderer å 
investere i solcellepaneler og biobasert strømproduksjon basert på restråstoff fra egen produksjon. Om disse 
vurderingene ender ut i en investeringsbeslutning, vil dette redusere presset på strømnettet og bidra til økt 
nasjonal forsyningssikkerhet i krise og krig. Treindustrien oppfordrer Regjeringen til å bidra til at disse 
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vurderingene ender ut i en investeringsbeslutning gjennom å vurdere mulige tiltak, som eksempelvis en høy 
avskrivningsprosent og engangstilskudd fra ENOVA. Økt lokal strømproduksjon kan være et viktig bidrag for 
raskest mulig å avhjelpe den kritiske strømsituasjonen i Norge.  
 

Tiltak for bedre fastprisavtaler på strøm 
Regjeringen har gjennomført en høring om «Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for 
strøm». Treindustrien vil understreke at endringer i grunnrentebeskatningen ikke vil være tilstrekkelige for å 
sikre et bedre utbud av fastprisavtaler med et akseptabelt prisnivå for treindustrien. Årsaken er de svært høye 
markedsprisene på strøm og usikkerheten i markedet. Innretningen på ordningen der det kun skal tilbys avtaler 
med faste volum gjør også avtalene lite aktuelle for våre bedrifter.  
 
Regjeringen har vært tydelig på ønske om å få på plass mer langsiktige tiltak som gir trygghet for norske 
strømkunder. Bedriftene i treindustrien opplever imidlertid stor usikkerhet og betydelig risiko. Støtteordninger 
er ikke bærekraftige over tid. Tilgang på rimelig energi har vært en avgjørende forutsetning for industriaktivitet i 
Norge. Treindustrien ber Regjeringen om å sørge for grep som bidrar til forutsigbarhet og levelige strømpriser 
for bedriftene snarest mulig. Vi viser for øvrig til NHOs og BNLs høringssvar.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
TREINDUSTRIEN 

 
Heidi Finstad  
Adm. Direktør 
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