
 

• 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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Energieffektivisering av bygg 

Det brukes store summer på å hjelpe folk med strømregningen, samtidig som det er store energitap i bygg. I 
forbindelse med Statsbudsjettet la Regjeringen fram en plan for å redusere energibruk i bygg med minst 10 TWh 
i 2030. Dessverre var det som ble lagt fram ingen plan, men kun videreføring av status quo, bortsett fra noen 
midler til Husbanken til energieffektivisering av kommunale boliger, studentboliger mv. Dette er altfor svakt, og 
Treindustrien ber Stortinget sørge for at det kommer tiltak som monner. Vi registrerer at det denne uken er 
enighet i Stortinget om å be Regjeringen vurdere å gi ENOVA et tilleggsmandat. Dette slik at husholdninger kan 
få tilskudd også når bare deler av bygningskroppen oppgraderes og til bruk av kjente løsninger som 
etterisolering, bytte av vinduer og dører osv. Dette vil være viktige tiltak som også må følges opp med 
nødvendige bevilgninger og eventuelt også andre insentiver. Det nytter ikke bare å basere seg på ny teknologi og 
strømproduksjon når byggene lekker varme. Størstedelen av byggene våre er allerede bygget, og det er god 
klima- og miljøpolitikk å gi dem lengst mulig levetid. Tiltak for å energioppgradere eksisterende bygningsmasse 
er god bruk av byggenæringens ressurser, i en tid der markedet i byggenæringen har en kraftig oppbremsing. 
Stans i offentlige prosjekter, nedgang i ordreinngang og kraftig fall i salg og igangsetting av nye boliger medfører 
alvorlige konsekvenser for sysselsetting i byggenæringen, som også kan gå ut over å kunne ivareta kompetanse 
på sikt. Å bruke byggenæringens ressurser til samfunnsnyttige formål som å tette energitap i bygg vil derfor 
bidra positivt på flere hold.  

Strømsituasjonen til bedriftene 

Det skal gjennomføres et Grønt Industriløft, der skog- og trenæringen er blant satsingsområdene. For å få det til 
må bedriftene komme seg gjennom krisen og drive lønnsomt.  

Den nye fastprisordningen er pekt på som selve hovedgrepet for å bistå næringslivet i strømkrisen. Ved å endre 
grunnrentebeskatningen vil Regjeringen legge til rette for at kraftselskapene kan tilby mer gunstige 
fastprisavtaler. I forslaget som var på høring var det foreslått en avgrensing i ordningen som ville gjøre at 
Treindustriens bedrifter faller utenfor. Det er derfor positivt at Regjeringen i omtalen i Statsbudsjettet vil gjøre 
justeringer slik at alle bedrifter som ikke har industrikraftavtale vil kunne få 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 imidlertid 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.  

Dersom endringene i grunnrenteskatten ikke fører til at markedet selv sørger for at det kommer på plass 
avtaler som gir forutsigbarhet og et prisnivå som er akseptabelt for næringslivet, må Stortinget sørge for 
løsninger. Regjeringen har en forventning om at bedre fastprisavtaler kommer på plass fra nyttår, men 
kraftselskapene har i media sagt at disse ikke vil løse krisen for bedriftene. Det bør derfor allerede nå jobbes 
med en plan B.  

 

 


	Innspill til Statsbudsjett 2023

