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Ekstraordinær prisøkning på trelast 

fra 1. juni 2021 

Vi må med dette varsle om en ekstraordinær prisøkning på trelast fra 1. juni 2021. 

 

De økninger som skjer i 2021 har vi aldri sett maken til i markedet noen gang. Det er ekstremt lave lager, og stor 

mangel på råvarer internasjonalt. Lagrene i Sverige er de laveste på 20 år. Det finnes markeder som betaler 

betydelig høyere priser enn det vi ser på det norske markedet. Dette påvirker prisutviklingen på 

innlandsmarkedet. 

 

Mange produsenter velger dessverre å eksportere til de markeder som betaler best. 

Økningene vi skisserer er et resultat av de økningene våre samarbeidspartnere så langt har antydet. Den siste 

tiden har prisbildet endret seg fra uke til uke, på grunn av varemangel.  Valget vi har for øyeblikket er enten å 

betale prisen produsentene forlanger, eller å stå tom for varer. 

  

Vi jobber derfor daglig med å øke våre volumer, for å sikre oss så langt det er mulig. På nåværende tidspunkt er 

det vanskelig å se utviklingen for resten av året. Må derfor varsle økning med relativt stort spenn, vi vet med 

sikkerhet at prisene fortsetter å øke den nærmeste tiden. 

  

Det er svært beklagelig at vi må varsle slike ekstreme økninger i løpet av en så kort tidsperiode, og vi håper at 

dette etter hvert skal flate ut, og at vi får et mer stabilt marked som vi alle vil være tjent med. 
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Økningene blir som følger: 

  

Byggtre             ca. 12 - 25% 

Impregnert        ca. 12 - 25% 

Malmfuru           ca. 10 - 20% 

Interiørpanel      ca. 10 - 20% 

Listverk              ca. 10 - 15% 

Andre varer        ca. 10 - 15% 

  

Vi tar forbehold om at enkelte varegrupper kan få avvik utover dette, om justering av priser på våre 

tjenester. Endringene vil bli gjennomført i NOBB etter gjeldende regler. 

  

I den stramme råvaresituasjonen kan vi dessverre ikke tillate hamstring, og vi vil måle uttak i 2021 mot tilsvarende 

periode foregående år. Dette gjøres for å fordele varene på en mest mulig rettferdig måte. 

Det vil måtte påregnes noe lenger leveringstid enn normalt, og vi vil fortsette å prioritere våre faste avtalekunder. 

  

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide i tiden fremover. 

  

Med vennlig hilsen 

Hasås AS 

  

 Yngvar Hasås 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 


