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Høringsinnspill om "Kontraktsunntak i grunnrenteskatten 
knyttet til fastprisavtaler for strøm " 
 

Treindustrien takker for muligheten til å komme med innspill til høringen om endring i grunnrenteskatten 
knyttet til fastprisavtaler for strøm. Det er positivt at Regjeringen ser på ordninger som raskt kan avhjelpe og 
bidra til forutsigbarhet for næringslivet i en krevende situasjon med sterkt økende energikostnader. 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.  

Treindustrien støtter de foreslåtte endringene, men de må også gjelde bedrifter i trebasert industri.  

Det foreslås en avgrensning mot NACE-koder som i dag er omfattet av unntaket for forbruk i 
produksjonsvirksomhet etter Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 18-3-4. Dette omfatter blant annet 
virksomhet innen produksjon av trelast og varer av tre. Det er imidlertid slik at industrikraftavtaler ikke er et 
reellt alternativ for et flertall av bedriftene i treindustrien, fordi det også er knyttet vilkår om et totalforbruk på 
150 Gwh for å inngå slike avtaler. Dette volumkravet er så høyt at kun noen få av de største bedriftene vil kunne 
inngå industrikraftavtaler. Det vil i tillegg forutsette svært lange avtaleperioder for å nå opp til et slikt 
totalforbruk. Dette medfører også økt risiko. For mange av bedriftene vil industrikraftavtaler ikke være en reell 
mulighet.  

Enkelte av bedriftene i treindustrien er i dag på ulike former for fastprisavtaler, men dagens skatteordning der 
grunnrenteskatten knyttes til spotpris, og ikke kontraktspris vanskeliggjør videreføring av slike avtaler til 
konkurransedyktige priser. Det er urimelig at det nye foreslåtte unntaket i forskriften skal ekskludere bedrifter 
innen produksjon av trelast og varer av tre. De bedriftene som ikke kan benytte industrikraftregimet, må kunne 
komme under den foreslåtte unntaksordningen for fastprisavtaler. Bedre incentiver for å inngå fastprisavtaler 
for alle sluttbrukere vil medføre økt forutsigbarhet for bedriftene. Det er viktig at ordningen kommer på 
plass raskt for å håndtere den uforutsigbare situasjonen. Dette slik at industri og næringsliv bedre kan sikre 
seg mot dagens ekstremt høye og volatile priser.  

Ordningens endelige utforming må sikre et prisnivå som er konkurransedyktig for kjøper. Treindustrien støtter at 
det skal tilbys enkle, transparente fastprisavtaler.  

Det nye foreslåtte unntaket vil legge til rette for at strømleverandørene kan tilby fastprisavtaler til både små, 
mellomstore og større bedrifter, med varighet på 3, 5 eller 7 år. Bedrifter som faller inn under det eksisterende 
unntaket for kraftforbruk til produksjonsvirksomhet må minst inngå avtaler på 7 år. Det er hensiktsmessig at 
produsenter kan velge ulike ordninger og har en fleksibilitet, særlig i usikre tider.  Det er stor variasjon i 
strømforbruk, ulik størrelse på bedriftene, ulik produksjon, produkter og organisering. Treindustrien mener den 
nye foreslåtte ordningen må gjøres permanent. Det bør også vurderes å senke kravet til totalt Gwh-forbruk 
knyttet til unntaket for kraftforbruk til produksjonsvirksomhet. Slik kan også industrikraftavtaler bli et reellt 
alternativ for flere bedrifter.  Det bør også ses på om flere kraftleverandører skal få mulighet til å tilby 
industrikraftavtaler for å sikre sunn konkurranse mellom tilbyderne. 
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