
 

 

Kære Kunde 
  
Hermed seneste update omhandlende de mest betydningsfulde varslinger om prisændringer som 
Davidsen har modtaget fra leverandører siden sidste update i oktober 2022. Formålet er at gøre det 
let for dig som kunde at vurdere, hvad de varslede prisændringer kan betyde for netop din forretning.  
 
Forsyningssiturationen er med ganske få undtagelser nu normaliseret, det er ganske få produkter hvor 
der opleves egentlige leveringsudfordringer eller lange leveringstider.   
 
For træ ser vi efter måneder med fald fortsat mindre fald frem til februar. Men forudser stigninger 
allerede i slutningen af første kvartal drevet af, at Savværkerne lige nu saver nu med underskud. 
Flere af de større værker har allerede reduceret volumen for at stabilisere balancen mellem udbud 
og efterspørgsel, det vil få en effekt. Det samme vil den fulde konsekvens af stoppet af importen af 
savet træ fra Rusland og Belarus der nu for alvor mærkes i markedet.  

For cementbaserede produkter betyder den seneste prisstigning fra Aalborg Portland som forventet 
at produkter som blokke, mørtel og fibercement stiger. 
 
På energitunge byggematerialer som gips, isolering, keramiske fliser oplever vi fortsat stigninger 
med henvisning til både omkostningsmæssige efterslæb hos flere producenter, samt generel 
usikkerhed for prisen på el og gas. Trods de pt. faldende gaspriser, er niveauet stadig højere end 
prisniveauet ved sidste årsskifte, hvilket fortsat presser priserne opad.  
 
Vi har samlet betydningsfulde ændringer her, så du let og hurtigt kan danne dig et overblik.  
Du finder det i en printvenlig version ved at klikke på knappen nedenfor.  
 
 
 
 
 Forklaring til oversigt: 
 

  
  
Vi opfordrer fortsat til stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og særligt fastlåsning af 
priser over længere perioder. 
 
Vær venligst opmærksom på, at Davidsens tilbud er gældende i op til 30 dage, medmindre andet er 
aftalt. Jo tidligere ordren placeres, jo tidligere kan en ordrebekræftelse fremsendes, desto bedre ift. 
sikring af prissætning og leverancesikkerhed. 
 
Vi håber denne markedsorientering bidrager til forståelse af den aktuelle markedssituation. 
 
 
Med venlig hilsen 

Davidsens Tømmerhandel  

Prisvarsling Januar 2023 

Se forrige prisvarsling her Se nyeste prisvarsling her 

https://mediacache.davidsen.as/v-638094992461647060/a1/9f/a57b-9f90-4339-a645-a9718a2f564a/Prisvarsling%20Januar%20-%20Leverand%C3%B8rliste.pdf
https://mediacache.davidsen.as/v-638011764359825668/0a/91/e175-feac-49cd-b9a6-53fea68d28cd/Prisvarsling_Oktober_2022_Samlet_med_link.pdf

