Leverandør

TALGØ MØRETRE AS

COMBIWOOD BARKEVIK AS

MOELVEN WOOD AS

LARVIK IMPREGNERINGSKOMPANI AS

K. KVÆRNER INDUSTRI AS

År-mnd

2021-06

2021-06

2021-06

2021-06

2021-06

RINDALSLIST AS

2021-06

SETRA GROUP AB

2021-06

ALVDAL SKURLAG AS

2021-06

GAUSDAL BRUVOLL SA

2021-06

BERGENE HOLM AS

RINGALM AS

BJERTNÆS SAG AS

2021-06

2021-06

2021-06

Pris endring
VARSEL OM PRISØKNING
Varslingen omfatter følgende, med virkning fra 01.06.2021
Inntil 10% Royalimpregnert furu
Inntil 10% Talgø PlusConsept
Det vil endres priser på PlusConsept på elementnivå, men total prisjustering vil ikke overskride 10%

Varsel om ekstraordinær prisøkning 01. Juni 2021
Prisøkningen kommer som en konsekvens av en ekstraordinær situasjon nasjonalt og internasjonalt på
tilgang av råvarer i furu og eik og dermed økte råvarepriser for våre produkter.
Prisøkningen gjelder alle varegrupper, og varierer mellom 9%-15%.
VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING FRA 1. JUNI 2021
Den kraftige ubalansen i det internasjonale trelastmarkedet, som tidligere beskrevet i varsler fra
Moelven,vedvarer. Etterspørselen er fortsatt høy, tilbudet er preget av produksjonsutfordringer og lagrene
er svært lave. Dette gir kraftige prisøkninger og endrede varestrømmer på trelast. I tillegg øker prisene på
øvrige
innsatsfaktorer. Moelven er opptatt av å sikre det norske markedet trelast. For å få til dette er vi nødt til å
varsle en ekstraordinær prisøkning med virkning fra 1. juni 2021.På grunn av krav om varslingsfrister ved
prisøkning og et uoversiktlig marked preget av store svingninger, må vi på nåværende tidspunkt ta høyde
for følgende prisendringer:
Prisliste Byggtre: Alle varegrupper inntil +25%
Prisliste Interiør: Panel, list og Gulv inntil +25%
Prisliste plater: Inntil 20%
Det tas forbehold om pris- og/eller rabattkorrigeringer på varegrupper og enkeltprodukter utover de
VARSEL OM PRISJUSTERING 1. JUNI 2021
Det er fremdeles en stor råvaremangel og en fortsatt kraftig økning i råvareprisene på furu. Lange
varslingsfrister medfører at vi ser oss nødt til å varsle en ny prisøkning.
Prisjusteringen vil være inntil + 25%
Råvaremangelen gjør at det må tas høyde for økt leveringstider.
Enkelte produkter kan få endringer utover det varslede nivået.
Varsel om ekstraordinær prisøkning 1. juni 2021.
Det er voldsom ubalanse mellom etterspørsel og tilgang i hele trelastbransjen, både nasjonalt og
internasjonalt. Dette har ført til rask og stor prisstigning på råvarer for våre produkter.
For å opprettholde forsvarlig driftser vi det helt nødvendig å gjennomføre en prisøkning på alle våre
produkter.
Alle produkter +15%

Varsel om ekstraordinær prisøkning 1. juni 2021.
Det er sterkt økende etterspørsel etter trelast, samtidig som det er generelt lave trelastlager i hele Europa
og en ustabil produksjonssituasjon i flere land. Våre leverandører varsler om økte priser inn til oss og det er
varslet store prisoppganger. For å sikre fortsatt tilgang av varer blir vi nødt til å akseptere at prisene øker.
Slik som situasjonen er nå ser vi oss derfor nødt til å sende dere et varsel om ekstraordinær prisendring fra
1. juni.
Det blir gjennomført en generell økning på 10%, med unntak av:
0511300 Utforing F/G /beh 12%
0510 Listverk/utforing ubehandlet 12%
0512 List Eik ubeh/beh 15%
0505 Panel furu beh 14%
0506 Trekiler 12%

Varsel om ekstraordinær prisøkning 1. juni 2021.
Setra Trävaror aviserar en prishöjning gällande alla produktgrupper med 8%-12%.
Prishöjningen sker från 1:a Juni p.g.a. höjda priser på råvaran.

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING PÅ VÅRE PRODUKTER MED VIRKNING FRA 1.JUNI 2021
• Cu-Impregnert trelast. Inntil 20%
o Størst økning for terrasse, kvirke og rekker lekter.
• Gran og furu byggtre inntil 20%
• Royalimpregnert trelast. Inntil 10%
o Størst økning for terrasse.
• Malmfuru Inntil 10%
• Gjerdestolper og sylinderdreide stolper inntil 10%
o Størst økning for sylinderdreide stolper
Varsel om ekstraordinær prisøkning 1. juni 2021
Vi varsler med dette en prisøkning på inntil 20% på våre produkter.
Prisøkningen vil kunne variere for de ulike varegruppene, og enkeltprodukter kan avvike fra varslet nivå.
Varsel om ekstraordinær prisøkning med virkning fra 1. juni 2021
Den høye etterspørselen etter trelast nasjonalt og internasjonalt vedvarer. Som en følge av dette fortsetter
kostnadene på vesentlige innsatsfaktorer som tømmer, trelast og innkjøpte varer å stige for Bergene
Holm. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre prisutviklingen for de kommende kvartaler og dette må
vi ta høyde for. For å opprettholde vår leveringsdyktighet og sikre våre norske kunder trelast, varsler vi
følgende prisøkninger med virkning fra 1. juni 2021:
Eksteriør:
Gran byggtre +20-25%
Impregnert +18-23%
Interiør:
Panel Inntil +25%
Listverk +12-17%
Enkelte produkter kan få andre korrigeringer enn de varslede nivåene.
Varsel om ekstraordinær prisøkning
Varselet skyldes fortsatt stort nasjonalt og internasjonalt prispress på trelast grunnet økende etterspørsel i
kombinasjon med meget lave lagre.
Gran trelast: + 10 – 30%
Impregnert (Furu): + 10 – 30%
Interiør: Inntil +20 %
Endelig prisøkning for de enkelte Nobbvaregruppenen vil bli fastsatt innen 20.04.21 og gjennomført ved
endring av Nobb prisene etter gjeldende regler.
Kjøp utover normalkjøp av nevnte varegrupper vil ikke bli akseptert i forkant av prisøkningen.
Varsel om ekstraordinær prisendringer
Det er fortsatt stor turbulens i trevaremarkedet. Ekstremt lave lager, og stor etterspørsel etter trevarer gjør
at prisen på vårt råstoff stiger unormalt mye. Utfordringen er at det ikke på nåværende tidspunkt er mulig
å vite til hvilket nivå. En konsekvens av dette er at vi må varsle en ekstraordinær prisøkning fra
01.06.2021.
Prisøkningen blir inntil +20% på alle varegrupper.
Vi vil benytte muligheten til å foreta enkelte sortimentsjusteringer. Prisendringen på et fåtall produkter
kan forekomme utover de varslede nivåene.

STANGEOVENE BJØRNSTAD BRUK AS

2021-06

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING
Med bakgrunn av situasjonen i trelastbransjen, nasjonalt og internasjonalt, ser vi oss nødt til å varsle en
ekstraordinær prisøkning på våre trelastpriser fra 1. juni 2021.
Markedet for trelast er i dag i store endringer med tanke på etterspørsel og tilgang til råvarer. Prisøkningen
vil bli i størrelsesorden inntil 25 % og at ulike produkter kan få ulike prisøkninger.

Frakt endring

Kommentar

INNTRE/KJELDSTAD TRELAST AS

2021-06

HASÅS AS

2021-06

HILMER ANDERSSON AB

2021-06

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING PÅ TRELAST
Den nasjonale og internasjonale etterspørselen på trelast er fortsatt veldig høy og prismarkedet oppleves
som uoversiktlig og i stor ubalanse. Tilgangen er som tidligere lavere enn etterspørselen, og med veldig
lave lagre fører dette til press på priser. Prisnivået på
tømmer/råstoff stiger fortsatt og påvirker i stor grad våreproduksjonskostnader.
- K-virke gran inntil 20 %
- Kledning beh/ubeh inntil 20 %
- Lekt inntil 20 %
- Impregnert trelast inntil 20 %
- Interiørprodukter inntil 20 %
- K-produkter inntil 5 %
- Limtre inntil 5 %
Ut over de varslede nivåene vil det bli gjort enkelte endringer på enkeltprodukter og tjenester.
Ekstraordinær prisøkning på trelast
Økningene blir som følger:
Byggtre
ca. 12 - 25%
Impregnert
ca. 12 - 25%
Malmfuru
ca. 10 - 20%
Interiørpanel ca. 10 - 20%
Listverk
ca. 10 - 15%
VARSEL OM PRISØKNING FRA 1. JUNI 2021

Varsler økning på 20 - 25% på gran og impregnerte produkter
VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING FRA BENDERS NORGE A
1. Paller - Trelast
Våre pallpriser økes med 20 kr på samtlige typer, bortsett fra pall v/takløft som går i retur til vår fabrikk for
gjenbruk og fortsatt bli fakturert med 0 kr.
Vi øker også prisen med 20 kr på paller i retur, slik at dette betyr uforandret kostnad for dere som
returnerer paller i vårt Bender retur system.
BENDERS NORGE AS

2021-06

Råvareprisene begynte å øke allerede høsten 2020, og vi
håpet i det lengste at prisstigningene var midlertidige. Da
dette ikke er tilfellet, ser vi oss dessverre nødt til å varsle en
ekstraordinær prisøkning på noen av våre produkter.

2. Stålbaserte produkter
Vi varsler her en prisøkning på ca. 5% på taksikkerhetsprodukter fra Lobas.
Vi har også fått signaler fra vår stålplateprodusent om at prisene kan bli justert ca. 15%. Vi har ikke fått en
endelig dato for dette, men vil informere om at det kan blir endringer også her.
3. Plastbaserte produkter
Vi varsler her en prisøkning på inntil 7%. I hovedsak så omhandler dette våre ventilasjonsprodukter.

FRITZØE ENGROS AS

SØRLAMINERING AS

BYGGFORM AS

KEBONY AS

SUPERWOOD AS

SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS(GYPROC)

2021-06

2021-06

2021-06

2021-06

2021-06

2021-06

NORGIPS NORGE AS

2021-06

EIDSKOG STANGESKOVENE AS
STANGESKOVENE BJØRNSTAD BRUK AS

2021-06

MASONITE BEAMS AS

2021-06

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING FRA 1.JUNI 2021.
Den ekstreme etterspørselen i verdensmarkedet øker videre og kampen om å sikre seg varer tilspisses
ytterligere. Dette har gitt og gir fortsatt hyppige prisøkninger og stort press på alle innsatsfaktorer. En slik
utvikling skaper mindre forutsigbarhet, produksjonsutfordringer og en fortsatt krevende leveringssituasjon.
Med dette som bakgrunn må vi på dette tidspunkt se oss nødt til å varsle en ekstraordinær prisøkning med
virkning fra 1.juni 2021 på våre produkter med: Inntil +25%.
Varsel om ekstraordinær prisøkning fra 1. juni 2021
Våre leverandører på trelast har i løpet av de siste dager varslet oss en ny ekstraordinær prisøkning
gjeldende fra 1. juni 2021. Denne nye store økningen som sagbrukene har varslet er for stor til at
Sørlaminering kan
vente til 1. oktober med å endre sine priser.
Prisstigningen på vårt limtre kan bli rundt: 7 - 12%
VARSEL OM EKSTRAORDINÆRE PRISENDRINGER FRA 01. JUNI 2021
Vi vil med dette kunngjøre at vi fra 01. juni 2021 ser oss nødt til å gjennomføre prisøkninger for noen
varegrupper hos Byggform. Det har vært store økninger i prisene fra våre utenlandske leverandører de
siste månedene, og vi varsler derfor prisøkning på mellom 13 og 35% på noen varegrupper.
Økningen skyldes høyere råvarepriser på lim og tre internasjonalt, samt økte fraktkostnader. Samtidig er
det en ubalanse i tilbud og etterspørsel på trebaserte plater internasjonalt, hvor det er mye høyere
etterspørsel enn tilgjengelighet. Dette driver prisene oppover.
NOBB modul Beskrivelse Prisjustering
22739932 KRYSSF BJERK 4/6/9/12X1525X1525 B/BB +25 %
22739932 KRYSSF BJERK 4/6/9/12/15X2440X1220 B/BB +25 %
42102341 KRYSSF FILM BJ WIRE 9/12/15/18/21X1500X3000 RU +35 %
22740146 KRYSSF FILM BJERK 6,5/9/12/15/18/21X1500X3000 RU +25 %
22739569 KRYSSF OLJET BJERK 15X1500X750 RU +27 %
22741615 MDFPL 10/12/16/19/22 2440x1220 BEL +13 %
VARSEL OM NY EKSTRAORDINÆR PRISENDRING PÅ OSB FRA 1. MAI 2021.
(Nye priser i NOBB fra 1. Juni 2021.)
Vi meddeler herved at vi fra 1. juni 2021 igjen er nødt til å gjøre nye justeringer på OSB prisene i NOBB.
Vår leverandør på OSB har pr. 1. april varslet at prisene øker med nye 23 % fra 1. mai. Prisøkningen
begrunnes med meget høy etterspørsel internasjonalt, ubalanse i tilbud og etterspørsel, og stadig økende
priser ute i Europa og i USA. Denne situasjonen vil sannsynligvis vedvare fremover og vi vet ikke hvordan
det vil slå ut på priser og leveringstider i juni og resten av året

VARSEL OM EKSTRAORDINÆRE PRISENDRINGER FRA 1. JUNI 2021
Denne nåværende situasjonen gir oss dessverre ikke noe annet valg enn å
justere prisene våre på ekstraordinært grunnlag for leveranser fra 1. juni 2021 som følger:
• Kebony Character + 12%
• Kebony Clear + 7%

Varsel om prisøkning på våre produkter
Det internasjonale trelastmarkedet er fortsatt i ubalanse, samt en fortsatt usikkerhet i valutamarkedet og
en større etterspørsel en produksjon, har medført at prisene på trelast fortsetter å stige. For å opprettholde
vår leveringsdyktighet og sikre våre kunder nok trelast blir vi nødt til å justere våre priser.
På grunnlag av dette blir vi nødt til å varsle prisøkning gjeldene fra 1. juni 2021.
Prisene vil bli justert opp med inntil 22%
VARSEL OM PRISENDRINGER FOR STÅL TIL GYPROC PRODUKTER 1. JUNI 2021
For å sikre tilstrekkelig tilgang på varer ser Glava seg derfor nødt til å varsle en ekstraordinær prisøkning
med effekt fra 1. Juni 2021 innenfor stålsortimentet knyttet til Gyproc. Prisøkning gjelder for stålsortimenet
knyttet til Gyproc og varsles med en prisøkning på 19%

Innenfor stålprismarkedet opplever vi en ekstraordinær
situasjon i råvaremarkedet denne våren. Det er stor
etterspørsel/knapphet etter stål i hele Europa, dette har ført til
kraftig økte råvarepriser og denne økningen har skjedd veldig
raskt.

PRISVARSEL
Vi ser dessverre ikke at dette bildet vil snu med det første og må innføre en 18% økning på alle våre
stålpriser i hovedgruppe 07 innen 01.06.2021.
Vi vil holde dere oppdatert om endringer i det globale bildet og selvfølgelig eventuelt justere prisene
deretter.

Som flere av dere nå er klar over har vi en ekstraordinær
situasjon på det globale stålmarkedet.
Råvareprisene (coil) har nå doblet seg siden 2020 og vi har
ingen annen mulighet enn å varsle en ekstraordinær økning
av prisene på våre stålprodukter.

VARSEL OM PRISØKNING
Vi varsler prisøkning opptil 25%.
Prisøkningene kan også omfatte tilhørende servicetjenester og logistikk.

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISENDRING FRA 15. JUNI 2021
Vi meddeler herved at vi fra 15. juni 2021 ser oss nødt til å gjøre justeringer av prisene på alle
produktene fra Masonite Beams med 8%.
Bakgrunnen for denne ekstraordinære prisendringen er blant annet tilgjengelighet på råvarer og
økte råstoffpriser.

Prisendringene vil bli registrert i NOBB snarest.

De har mottatt følgende prisvarsler fra sine leverandører
fra 1. januar 2021 Virke +4 %, Osb +40%, Lim +7%
Emballasje +20%, Bjelkesko og vinkelbeslag + 20%.

JACKON AS

2021-06

BEWISYNBRA NORWAY AS

2021-06

GLAVA AS

2021-06

BEWI TOMMEN GRAM AS

2021-05

Prisvarsel fra 20. april
Leverandør varsler ekstraordinær prisøkning.
Dessverre opplever vi en dramatisk uro og ytterligere økning i råvaremarkedet. Flere
styrenprodusenter har vist til Force Majeure med bakgrunn i følgende faktorer:
• Nedsatt produksjonskapasitet på grunn av nedstengte produksjonsanlegg
• Nedsatt kapasitet fra det amerikanske markedet grunnet kald vinter
• Økt etterspørsel i både Europa og Asia
Dette har medført en ekstremt kraftig prisvekst utover det bransjen noensinne har opplevd.
Trenden er fortsatt oppadgående og det forventes høye råvarepriser i tiden som kommer.
Med bakgrunn i ovennevnte ser vi oss nødt til å melde om ekstraordinær prisøkning på våre
produkter. Økningen gjelder for leveringer etter 5 april, det er leveringsdagens priser som gjelder.
Økningen vil være som følger:
• EPS: 20%
• Super EPS: 20%
• XPS: 17%
• Systemprodukter: 6-7%

Det blir et ytterligere pristillegg på 19 % på isolasjonsplater av EPS og XPS og 10% på formstøpte
varer.
Innenfor skumplastområdet opplever vi en ekstraordinær situasjon i råvaremarkedet denne
våren. Dette skyldes flere forhold knyttet til produksjonen av råvare i Europa. Det har ført til kraftig
økte råvarepriser og denne økningen har skjedd veldig raskt. Glava ser seg derfor nødt til å varsle
en ekstraordinær prisøkning med effekt fra 1. mai 2021 innenfor skumplastproduktene.
For varegruppene EPS og XPS plater så varsles den en prisøkning på mellom 15-18%.
For varegruppen formstøpte EPS produkter så varsles det en prisøkning på mellom 5-7%.
For enkelt artikler kan dette avvikes
Prisendring på våre produkter fra 1. mai 2021
BEWi Tommen Gram er nødt til å endre våre priser opp fra 1.mai 2021 på ca. 12-15%.
Vi fortsetter å ligge tett på utviklingen og vil selvfølgelig endre prisene tilbake, hvis råvareprisene
endrer retning.
Nye NOBB priser fra 1. mai 2021 vil bli oversendt til dere 19.mars 2021.

