
 

 

 

Fedtafgiftens	afskaffelse	

Betydning for forbrugerpriserne? 

 



 

 

  
Fedtafgiftens	afskaffelse	

 

Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen	 
Carl Jacobsens Vej 35  

2500 Valby 
Tlf.: +45 41 71 50 00  

E-mail: kfst@kfst.dk  

 

Online ISBN 978-87-7029-574-1 

 

Analysen er udarbejdet af 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 

Juni 2014 

 



 

 

Indhold 

 Kapitel 1 

Resume,	hovedkonklusioner	og	baggrund	..........................................................................................	5 

1.1 Resume og hovedkonklusioner ....................................................................................................................... 5 
1.3 Fedtafgiften .............................................................................................................................................................. 9 

 Kapitel 2 

Analysens	resultater	.................................................................................................................................	10 

2.1 Indledning .............................................................................................................................................................. 10 
2.2 Prisudviklingen for produkter omfattet af fedtafgiften .................................................................... 10 
2.3 Leverandørdrevne prisstigninger .............................................................................................................. 13 
2.4 Detailhandelsdrevne prisstigninger .......................................................................................................... 16 

 Bilag 1 

Produkternes	prisudvikling	..................................................................................................................	18 

3.1 Lurpak smør.......................................................................................................................................................... 19 
3.2 Økologisk smør .................................................................................................................................................... 19 
3.3 Private label smør .............................................................................................................................................. 20 
3.4 Kærgården original............................................................................................................................................ 20 
3.5 Kærgården økologisk........................................................................................................................................ 21 
3.6 Lurpak smørbar .................................................................................................................................................. 21 
3.7 Bakkedal smørbar .............................................................................................................................................. 22 
3.8 Private label flydende margarine................................................................................................................ 22 
3.9 Becel flydende margarine ............................................................................................................................... 23 
3.10 Bagemargarine .................................................................................................................................................. 23 
3.11 Stegemargarine ................................................................................................................................................ 24 
3.12 Olivenolie............................................................................................................................................................. 24 
3.13 Private label rapsolie ..................................................................................................................................... 25 
3.14 Private label solsikkeolie ............................................................................................................................. 25 
3.15 Private label piskefløde ................................................................................................................................ 26 
3.16 Karolines piskefløde ....................................................................................................................................... 26 
3.17 Økologisk piskefløde ...................................................................................................................................... 27 
3.18 Philadelphia original flødeost .................................................................................................................... 27 
3.19 Buko flødeost naturel .................................................................................................................................... 28 
3.20 Private label flødehavarti ............................................................................................................................ 28 
3.21 Stryhns Grovhakket leverpostej ............................................................................................................... 29 
3.22 Stryhns Fransk postej .................................................................................................................................... 29 
3.23 Private label leverpostej ............................................................................................................................... 30 
3.24 Private label bacon i tern ............................................................................................................................. 30 
3.25 Tulip bacon 3 pk. .............................................................................................................................................. 31 
3.26 Private label mayonnaise ............................................................................................................................. 31 
3.27 Private label remoulade ............................................................................................................................... 32 



 

 

 Bilag 2 

Metode	............................................................................................................................................................	33 

4.1 Databehandling ................................................................................................................................................... 33 
4.2 Generel sammenligning af prisudviklingen på produkter med og uden fedtafgift .............. 36 
4.3 Prisudviklingen for produkter omfattet af fedtafgiften på produktniveau ............................. 37 

 

 



SIDE 5 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 

 

 Kapitel 1 
Resume,	hovedkonklusioner	og	baggrund	

1.1 Resume	og	hovedkonklusioner	

Fedtafgiften blev indført per 1. oktober 2011 og afskaffet igen per 1. januar 2013. Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsen undersøger i denne analyse, hvilken effekt perioden med fedtafgift 

har haft på forbrugerpriserne på 27 udvalgte produkter omfattet af fedtafgiften.  

Analysen viser, at stigningen i forbrugerpriserne for produkter, der var belagt med fedtafgift, 

gennemsnitligt ikke har været større end for produkter, der ikke var belagt med fedtafgift. 

Fedtafgiften synes således ikke generelt at have ført til højere priser for de produkter, der var 

omfattet af fedtafgiften. 

På produktniveau viser analysen, at der er stor variation i forbrugerprisudviklingen for de 27 

undersøgte produkter. I perioden fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013 er 18 produk-

ter steget i pris, mens ni produkter enten har haft uændrede priser eller er faldet i pris. Den 

største stigning i forbrugerpriserne var på private label bacon i tern, der steg med 17-19 pct., 

og det største fald i forbrugerpriserne var på private label smør, der faldt med 13-15 pct. 

Boks 1.1 
Fedtafgiftens	 indførelse	og	
afskaffelse	

Fedtafgiftens	indførelse	og	afskaffelse	

• Regeringen indførte pr. 1. oktober 2011 en afgift på mættet fedt i fødevarer (fedtafgiften). 
Formålet med fedtafgiften var at tilskynde danskerne til bedre kostvaner og dermed styrke 
befolkningens sundhed. Det fremgår af bemærkningerne til fedtafgiftsloven, at ”for så vidt 

angår de økonomiske konsekvenser for borgerne bemærkes, at afgiften forventes at blive fuldt 

overvæltet i priserne.”
1
   

 
• Som en del af regeringens afgifts- og konkurrencepakke indgik regeringen den 10. novem-

ber 2012 aftale om, at fedtafgiften skulle afskaffes med virkning fra 1. januar 2013, da den 
var ”blevet kritiseret for at forhøje forbrugerpriserne, forøge virksomhedernes administrative 

omkostninger og bringe danske arbejdspladser i fare.”
2
 

 

 

Sammenholdes udviklingen i forbrugerpriserne på de 27 udvalgte produkter, der var omfattet 

af fedtafgiften, med udviklingen i det generelle fødevareprisindeks, viser styrelsens analyse, at 

forbrugerpriserne på seks ud af undersøgelsens 27 produkter steg betydeligt mere end det 

generelle fødevareprisindeks.  

 

 

__________________ 

1
 LFF 2011-01-19 nr. 111. Afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven). 

2
 Noter til Lov 2012-12-23 nr. 1395. 
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Fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013 er det generelle fødevareprisindeks steget med 

5,5 pct.
3

, mens det generelle forbrugerprisindeks er steget med 2,5 pct.
4

  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at se nærmere på de seks produkter, hvor pri-

serne er steget betydeligt mere end det generelle fødevareprisindeks. Det er sket med henblik 

på at vurdere, om prisstigningerne hovedsagligt er sket i detailleddet eller i leverandørleddet. 

I boks. 1.2 er de seks produkter, som er steget mere end det generelle fødevareprisindeks, 

opdelt efter, om stigningerne i forbrugerpriserne er drevet af leverandørerne eller detailhand-

len. 

Boks 1.2 
Fokusprodukter	

Analysens	fokusprodukter	

Leverandørdrevne prisstigninger 

» Lurpak smørbar 
» Kærgården original 
» Kærgården økologisk 

Detailhandelsdrevne prisstigninger 

» Økologisk piskefløde 
» Stryhns Fransk postej 200g 
» Private label bacon i tern 

 

 

Ud over de seks produkter, viser analysen, at der for yderligere fem af de 27 udvalgte produk-

ter er sket betydelige stigninger i detailhandlens indkøbspriser, som detailhandlen ikke har 

videreført fuldt ud i forbrugerpriserne. For disse produkter er forbrugerpriserne steget min-

dre end det generelle fødevareprisindeks eller ligefrem faldet.  

Om leverandørdrevne prisstigninger 

For Lurpak smørbar, Kærgården økologisk og Kærgården original har leverandøren øget de-

tailhandlens indkøbspriser. Detailhandlen har ikke videreført prisstigningerne på Lurpak 

smørbar fuldt ud i sine udsalgspriser, hvilket har resulteret i et fald i detailhandlens brutto-

avance. For Kærgården original har detailhandlen stort set kun videreført leverandørprisstig-

ningen i deres udsalgspriser, mens de har øget deres bruttoavance en smule på Kærgården 

økologisk. 

De tilfælde, hvor stigningerne i leverandørernes priser ikke videreføres fuldt ud i detailhand-

lens udsalgspriser, eller hvor den største andel af stigningerne i forbrugerpriserne målt i kr. 

kan henføres til leverandørernes stigninger i detailhandlens indkøbspriser, er angivet som 

leverandørdrevne prisstigninger.  

Om detailhandelsdrevne prisstigninger 

For økologisk piskefløde har detailhandlen øget forbrugerpriserne på trods af lavere indkøbs-

priser. Detailhandlen har herved hævet deres bruttoavance på økologisk piskefløde med 9-11 

pct. point. For Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern har detailhandlen øget ud-

salgspriserne mere, end hvad der kan begrundes i stigende indkøbspriser, hvilket har øget 

detailhandlens bruttoavance med henholdsvis 1-3 og 3-5 pct. point. 

 

 

__________________ 

3	
Kilde: Udtræk for fødevarepriser fra Danmarks Statistik, EU-harmoniseret forbrugerprisindeks 

tabel PRIS5. 
4

 Kilde: Danmarks Statistik, EU-harmoniseret forbrugerprisindeks tabel PRIS5  
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De tilfælde, hvor detailhandlens udsalgspriser er steget, uden at der er sket stigninger i deres 

indkøbspriser, eller hvor den største andel af forbrugerprisstigningerne målt i kr. kan henfø-

res til detailhandlen, er angivet som detailhandelsdrevne prisstigninger.  

Særligt om mejeriprodukter 

Fire ud af de seks produkter i Boks 1.2 er mejeriprodukter. Tre af mejeriprodukterne (Lurpak 

smørbar, Kærgården original og Kærgården økologisk) fremstilles af Arla Foods og er alle 

stærke varemærker.  

Stigningerne i de tre produkters udsalgspriser kan primært eller udelukkende henføres til 

leverandørleddet, dvs. Arla Foods, der har hævet detailhandlens indkøbspriser mellem 9-11 

og 13-15 pct. Dette skal ses i sammenhæng med en generel stigning i fødevarepriserne på 5,5 

pct. samt en stigning i de generelle forbrugerpriser på 2,5 pct.  

Arla Foods fastsætter priserne på smørprodukter på det danske marked ud fra prisen på 

smørfedt på verdensmarkedet og ud fra hvilken alternativ pris, de kan opnå på de store ek-

sportmarkeder. Styrelsens analyse viser, at Arla Foods priser på de nævnte produkter ikke har 

fulgt det prisfald, der har været på verdensmarkedet og på det tyske marked. I modsætning 

hertil viser styrelsens analyse, at leverandørernes priser på private label smør og til dels øko-

logisk smør i betydelig grad har fulgt udviklingen i de internationale og tyske smørpriser.   

Private label smør og økologisk smør produceres af flere udbydere. Således produceres økolo-

gisk smør i modsætning til stærke varemærker som Kærgården og Lurpak smørbar af en ræk-

ke danske mejerier. Private label smør produceres af både danske og udenlandske udbydere 

på baggrund af årlige udbudsrunder.   

Flere udbydere betyder et større konkurrencepres, hvilket kan have været en medvirkende 

årsag til, at private label smør og økologisk smør i betydelig grad har fulgt udviklingen i de 

internationale smørpriser, mens dette ikke har været tilfældet for de stærke varemærker. 

Om den anvendte metode 

For at få et overordnet billede af, om forbrugerpriserne generelt er steget mere for produkter, 

der var omfattet af fedtafgiften, har styrelsen sammenlignet prisudviklingen for de 27 udvalg-

te produkter, der var belagt med fedtafgift, med prisudviklingen for 55 produkter, der ikke var 

belagt med fedtafgift5 ved at sammenligne priserne efter fedtafgiftens afskaffelse (første kvar-

tal 2013) med priserne før fedtafgiftens indførelse (tredje kvartal 2011). 

Efterfølgende har styrelsen set nærmere på forbrugerprisudviklingen på produktniveau, dvs. 

for hvert af de 27 produkter, der var belagt med fedtafgift ved at sammenligne detailhandlens 

udsalgspriser umiddelbart efter fedtafgiftens afskaffelse (første kvartal 2013) med udsalgs-

priserne umiddelbart før fedtafgiftens indførelse (tredje kvartal 2011).  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for undersøgelsen indhentet prisinformatio-

ner på kædeniveau hos et væsentligt udsnit af dansk detailhandel. Prisinformationerne dæk-

ker 27 produkter inden for ni produktkategorier, der alle har været belagt med fedtafgift.  

Prisinformationerne omfatter detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser på månedsbasis væg-

tet i forhold til hhv. indkøbt og solgt volumen. For en fuldstændig oversigt over de 27 produk-

ter henvises til bilag 1. 

 

 

__________________ 

5
 Til dette formål er anvendt en simpel regressionsanalyse, jf. bilag 2, afsnit 4.2. 
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Her ud over er der indhentet priser på 55 produkter, der ikke var omfattet af fedtafgiften fra 

Danmarks Statistiks fødevareprisindeks.
6

 

Boks 1.3 
Hovedresultater	

Analysens	hovedresultater	

• Fedtafgiften har generelt ikke ført til højere forbrugerpriser på de 27 undersøgte produk-
ter, som har været belagt med fedtafgift. Således adskiller forbrugerprisstigningerne på 
produkter der har været omfattet af fedtafgiften sig generelt ikke fra forbrugerprisstignin-
gerne på produkter, der ikke har været omfattet af fedtafgiften i perioden fra før afgiftens 
indførelse (tredje kvartal 2011) til efter dens afskaffelse (første kvartal 2013). 

 
• 6 ud af undersøgelsens 27 produkter er steget betydeligt mere end det generelle fødevare-

prisindeks (5,5 pct.) og forbrugerprisindekset (2,5 pct.). Det drejer sig om: 
 

Produkt	 Prisstigning	i	pct.	fra	
Q3	2011	til	Q1	2013	

Lurpak smørbar  7-9 

Kærgården original  9-11	

Kærgården økologisk  15-17	

Økologisk piskefløde  13-15	

Stryhns Fransk postej 200g 15-17	

Private label bacon i tern  17-19	

 
• For 3 produkter kan forbrugerprisstigningerne helt eller primært henføres til leverandør-

leddet. Det er tilfældet for: 
 

» Lurpak smørbar	
» Kærgården original	
» Kærgården økologisk	

 
Samtidig med at leverandørerne har hævet priserne på disse smørprodukter på det danske 
marked, er engrospriserne på smør faldet både på verdensmarkedet og det tyske marked.  

 
Derimod har leverandørpriserne på økologisk smør og private label smør i betydelig grad 
fulgt prisudviklingen på verdensmarkedet og det tyske marked.  
 
En del af forklaringen kan være, at der er flere leverandører af økologisk smør og private 
label smør, hvilket øger konkurrencepresset på disse produkter.  

 
• For de resterende 3 produkter, kan forbrugerprisstigningerne helt eller primært henføres 

til detailhandlen. Det drejer sig om:  
 

» Økologisk piskefløde	
» Stryhns Fransk Leverpostej	
» Private label bacon i tern	

	

	 	

 

 

__________________ 

6	
For en samlet oversigt over disse produkter henvises til bilag 2, Tabel 4.1. 
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1.3 Fedtafgiften		

Fedtafgiften var en punktafgift på 16 kr. pr. kg. mættet fedt, hvilket svarede til 20 kr. pr. kg. 

inkl. moms. Fedtafgiften betød, at såfremt indholdet af mættet fedt i en fødevare oversteg 

bagatelgrænsen på 2,3 vægtprocent, skulle producenter og importører betale en afgift på 16 

kr. pr. kg. mættet fedt.  

De fedtafgiftspligtige råvarer var: 

a. Kød 

b. Mejeriprodukter 

c. Animalsk fedt, der er udsmeltet 

d. Spiseolier og fedtstoffer 

e. Margariner  

f. Smørbare blandingsprodukter 

g. Andre fødevarer, der kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af oven-

stående fødevarer 

Drikkemælk var som følge af bagatelgrænsen ikke pålagt fedtafgift. Eksempelvis indeholder 

sødmælk 3,5 pct. fedt, hvoraf 2,3 pct. er mættet fedt, hvorfor sødmælk netop var undtaget fra 

fedtafgiften.  

Afgiften blev opkrævet hos virksomheder, der fremstiller eller indfører afgiftspligtige fødeva-

rer. Fedtafgiften blev således betalt af producenter og importører og indgik derfor som regel i 

detailhandlens indkøbspriser. De store detailkæder står selv for en vis import, hvorfor fedtaf-

giften på disse varer er blevet pålagt varens pris i deres eget grossistled.  

Ved fedtafgiftens indførelse skulle der ikke betales afgift af de varer, der allerede lå på lager. 

Til gengæld modtog virksomhederne heller ikke kompensation, da fedtafgiften blev afskaffet, 

for de produkter, som de havde betalt fedtafgift af. 
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 Kapitel 2 
Analysens	resultater	

2.1 Indledning	

For at undersøge, om fedtafgiftens afskaffelse pr. 1. januar 2013 er slået igennem i forbruger-

priserne, har styrelsen indhentet prisinformationer på kædeniveau hos en væsentlig del af 

detailhandlen på 27 produkter inden for ni produktkategorier, der alle har været belagt med 

fedtafgift. Prisinformationerne omfatter detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser på måneds-

basis vægtet i forhold til hhv. indkøbt og solgt volumen. Her ud over har styrelsen anvendt et 

særudtræk fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for fødevarer, hvorfra der er udvalgt 

55 produkter, som ikke har været belagt med fedtafgift, og som ikke har været væsentligt 

påvirket af andre afgifter.  

Styrelsen har renset detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser for fedtafgift i perioden fra 

oktober 2011 til december 2012, således at de er direkte sammenlignelige med priserne før og 

efter perioden med fedtafgift. Såfremt fedtafgiften er slået fuldt ud igennem i forbrugerpriser-

ne, vil priserne alt andet lige være de samme i hele perioden. 

2.2 Prisudviklingen	for	produkter	omfattet	af	fedtafgiften	

Indledningsvist har styrelsen undersøgt, om forbrugerprisen på produkter, der var omfattet af 

fedtafgiften, generelt er steget mere end på produkter, der ikke var omfattet af fedtafgiften. 

Dvs. om fedtafgiften generelt har ført til højere forbrugerpriser på de 27 undersøgte produk-

ter, også efter fedtafgiften blev afskaffet. 

Hertil har styrelsen anvendt en simpel regressionsanalyse, hvor forbrugerprisudviklingen for 

de 27 produkter, som har været belagt med fedtafgift, sammenlignes med forbrugerprisudvik-

lingen for de 55 produkter, der ikke har været belagt med fedtafgift. 

Forbrugerpriserne påvirkes af tilbud, rabatter, kampagner, tilbud og sæson. For at korrigere 

for dette er der taget udgangspunkt i forskellen i gennemsnitsprisen (opgjort som indeks) i 

månederne juli 2011 til september 2011 (før fedtafgiften) og januar 2013 til marts 2013 (efter 

fedtafgiften).  

Regressionsanalysen viser, at forbrugerprisudviklingen for de 27 produkter, der har været 

omfattet af fedtafgiften, ikke er signifikant forskellig fra forbrugerprisudviklingen for de ud-

valgte produkter, der ikke var omfattet af fedtafgiften. Styrelsen har således ikke fundet, at 

fedtafgiften generelt har ført til højere forbrugerpriser på de produkter, der har været belagt 

med fedtafgift, i forhold til produkter, der ikke har været belagt med fedtafgift, jf. afsnit 4.2. 

Dette resultat betyder imidlertid ikke, at fedtafgiftens afskaffelse er slået igennem i priserne 

på hvert af de 27 produkter. Derfor har styrelsen set nærmere på forbrugerprisudviklingen 

for de 27 produkter, der har været omfattet af fedtafgiften. 

Det er i den forbindelse nærliggende at sammenligne forbrugerpriserne umiddelbart før fedt-

afgiftens afskaffelse (december 2012) med forbrugerpriserne umiddelbart efter fedtafgiftens 

afskaffelse (januar 2013). Styrelsens analyse viser dog, at en sådan sammenligning ikke nød-

vendigvis giver et retvisende billede.  
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Dette skyldes, at der kan være tale om kortvarige stigninger i forbrugerpriserne for nogle af de 

produkter, der steg i pris fra december 2012 til januar 2013, mens den langsigtede trend ikke 

viser stigninger i forbrugerpriserne. Et eksempel er Karolines piskefløde, hvor prisen steg 

betydeligt fra december 2012 til januar 2013, jf. bilag 1, Figur 3.16. I december har detailhand-

len meget ofte tilbud på piskefløde, der bruges som trafikskaber i julemåneden. Den store 

prisforskel giver derfor ikke et retvisende billede af prisudviklingen for Karolines piskefløde.  

Omvendt kan der for nogle af de produkter, hvor det umiddelbart ser ud som om, at afskaffel-

sen af fedtafgiften er slået igennem, være tale om, at priserne kontinuerligt er steget i hele 

perioden, eller at prisen er steget umiddelbart før fedtafgiftens afskaffelse, efterfulgt af et 

prisfald lige efter. Et eksempel på dette er Stryhns Grovhakket leverpostej, jf. bilag 1, Figur 

3.21.  

Styrelsen har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt at sammenligne priserne efter fedtafgif-

tens afskaffelse med priserne inden fedtafgiftens indførelse.  En sammenligning af to enkelte 

måneder, eksempelvis en sammenligning mellem januar 2013 og september 2011 øger risiko-

en for, at resultatet påvirkes af enkelte kortvarige månedsudsving, hvorfor styrelsen har valgt 

at anvende et tre-måneders gennemsnit som referenceperiode. I analysen har styrelsen pri-

mært valgt at se nærmere på de produkter, hvor udsalgsprisen steg fra tredje kvartal 2011 til 

første kvartal 2013, dvs. de tre måneder før og efter fedtafgiften var gældende. De produkter, 

hvor forbrugerprisen steg i denne periode fremgår af Tabel 2.1. 

Da der også er andre faktorer end fedtafgiften, der kan have påvirket forbrugerpriserne, har 

styrelsen valgt kun at se nærmere på de produkter, hvor stigningerne i forbrugerpriserne, er 

større end stigningen i det generelle fødevareprisindeks fra tredje kvartal 2011 til første kvar-

tal 2013, som var på 5,5 pct. Til sammenligning steg det generelle forbrugerprisindeks i sam-

me periode med 2,5 pct. De produkter der steg mere end det generelle fødevareprisindeks er 

markeret med fed i Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Oversigtstabel		

Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 
 

Stigning i det generelle forbrugerprisindeks 2,5 pct.

Stigning i det generelle fødevareprisindeks 5,5 pct.

Kategori Produkt 

Ændring udsalgspris 

Q3 2011 - Q1 2013 (pct.) 

Smør Lurpak smør [1;3] 

Smørbare  

blandingsprodukter 

KÆRGÅRDEN ORIGINAL 

KÆRGÅRDEN ØKOLOGISK 

LURPAK SMØRBAR 

Bakkedal smørbar 

[9;11] 

[15;17] 

[7;9] 

[1;3] 

Piskefløde 
Karolines piskefløde 

ØKOLOGISK PISKEFLØDE 

[-1;1] 

[13;15] 

Margarine Private label flydende margarine [1;3] 

Olie Private label rapsolie [1;3] 

Ost 

Philadelphia original flødeost 

Buko flødeost naturel 

Private label Flødehavarti 

[3;5] 

[1;3] 

[3;5] 

Leverpostej 

Stryhns Grovhakket leverpostej 500g 

STRYHNS FRANSK POSTEJ 200g 

Private label leverpostej 500g 

[3;5] 

[15;17] 

[3;5] 

Bacon PRIVATE LABEL BACON I TERN [17;19] 

Mayonnaise og 

Remoulade 

Private label mayonnaise 

Private label remoulade 

[1;3] 

[-1;1] 

Note	1: Oversigtstabel over stigninger i udsalgspriserne, for et udvalg af 27 produkter omfattet af fedtafgiften, fra tredje kvartal 

2011 til første kvartal 2013. 

Note	2: Der er anvendt intervaller af fortrolighedshensyn. 

Anm.: Udsalgspriserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 

I Tabel 2.1 ses, at 18 produkter steg i pris fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 2013, hvoraf 

seks produkter steg mere end det generelle fødevareprisindeks. I det efterfølgende er de seks 

produkter opdelt efter, om stigningerne i forbrugerpriserne kan henføres til (1) leverandører-

ne eller (2) detailhandlen. 

Ad 1) Denne gruppe indeholder de produkter, hvor leverandørernes stigning i detailhandlens 

indkøbspriser ikke videreføres fuldt ud i detailhandlens udsalgspriser, eller hvor den største 

andel af forbrugerprisstigningerne målt i kr. kan henføres til leverandørernes stigninger i 

detailhandlens indkøbspriser. Herved henføres stigningerne i forbrugerpriserne til leveran-

dørleddet.  

Ad 2) Denne gruppe indeholder de produkter, hvor detailhandlens udsalgspriser er steget, 

uden at der er sket stigninger i deres indkøbspriser, eller hvor den største andel af forbruger-

prisstigningerne målt i kr. kan henføres til detailhandlens stigninger i udsalgspriserne. Herved 

henføres stigningerne i forbrugerpriserne til detailhandlen.  
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2.3 Leverandørdrevne	prisstigninger	

Det fremgår af tabel Tabel 2.2, at for tre af de seks produkter, er stigningerne i forbrugerpri-

serne helt eller primært drevet af leverandørerne. 

Tabel 2.2 Leverandørdrevne	prisstigninger	

Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 

Produkt Ændring i indkøbspris Ændring i udsalgspris 

Ændring i 

detailhandlens 

bruttoavance 

 pct. pct. pct. point 

Lurpak smørbar [13;15] [7;9] [-5;-3] 

Kærgården original [9;11] [9;11] [-1;1] 

Kærgården økologisk1 
[13;15] [15;17] [1;3] 

Lurpak smør [7;9] [1;3] [-7;-5] 

PL Solsikkeolie [13;15] [-5;-3] [-19;-17] 

Stryhns Grovhakket leverpostej 500g [11;13] [3;5] [-7;-5] 

PL Leverpostej 500g [9;11] [3;5] [-5;-3] 

PL mayonnaise [13;15] [1;3] [-7;-5] 

Gennemsnit af de viste  

smørprodukter
2
 

[11;13] [7;9]  

Note	 1: Pga. databrud i talmaterialet for Kærgården økologisk, indgår en mindre andel af detailhandlen i perioden efter 1. 

januar 2013. 

Note	2: Lurpak smør, Lurpak smørbar, Kærgården original og Kærgården økologisk. Gennemsnittet er beregnet, da der er en 

vis substitution mellem smørprodukterne. Gennemsnittet er beregnet på baggrund af en vægtning af supermarkedernes ind-

købte volumen på månedsbasis for hvert smørprodukt. 

Anm.: Arla Foods egne beregninger viser en prisstigning på 5-7 pct. for Kærgården økologisk i samme periode. Imidlertid viser 

prisdata fra både KFST og Arla Foods, at indkøbspriserne for Kærgården økologisk er steget betydeligt fra før fedtafgiftens 

indførsel til efter dens afskaffelse. Forskellen ligger i, at indkøbspriserne for Kærgården økologisk ifølge KFST’s data stiger i 

første kvartal 2013, mens de ifølge Arla Foods data først stiger fra andet kvartal 2013 og frem. Arla Foods gennemsnit for de 

viste smørprodukter er derfor 7-9 pct. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel, Arla Foods samt egne beregninger. 

 

Tabellen viser, at stigningerne i forbrugerpriserne på de tre ovennævnte produkter er mellem 

7-9 og 15-17 pct., og at leverandørernes priser overfor detailhandlen er steget mellem 9-11 og 

13-15 pct. Dette har resulteret i en ændring af detailhandlens bruttoavance på mellem [-5;-3] 

og 1-3 pct. point. 

Af Tabel 2.2 fremgår endvidere fem produkter, hvor stigningen i forbrugerpriserne ikke over-

stiger udviklingen i det generelle fødevareprisindeks, men hvor der har været en stor stigning 

i detailhandlens indkøbspriser. Tre af produkterne er discount private label produkter, hvilket 

kan være årsagen til, at detailhandlen har valgt ikke at videreføre leverandørernes prisstig-

ninger i deres udsalgspriser. For Lurpak smør og Stryhns Grovhakket leverpostej kan den 

manglende videreførelse af leverandørenes prisstigninger til forbrugerne skyldes, at der er 

tale om efterspurgte ”must-have” produkter med et stort salg og som derfor udgør en væsent-

lig konkurrenceparameter i detailhandlen. 

I Tabel 2.2 ses desuden et samlet gennemsnit for smørprodukterne Lurpak smør, Lurpak smør-

bar, Kærgården original og Kærgården økologisk.  
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Af Figur 2.1 nedenfor ses hvor stor en andel i kr. som hhv. leverandørerne og detailhandlen 

har bidraget med til forbrugerprisstigningerne.  

Søjlerne angiver den samlede stigning i forbrugerpriserne fra tredje kvartal 2011 til første 

kvartal 2013, som fremgår med fed øverst på søjlerne i figuren. Den røde del af søjlerne angi-

ver leverandørernes andel af forbrugerprisstigningerne, og den blå del angiver detailhandlens 

andel af forbrugerprisstigningerne. En skraveret søjle betyder, at detailhandlen ikke har vide-

reført leverandørernes fulde prisstigning i deres udsalgspriser, men har ”betalt” en del af 

leverandørernes prisstigning for forbrugerne. 

Figur 2.1 Leverandørdrevne	forbrugerprisstigninger	

Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011	

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

Stigningen i forbrugerpriserne på Lurpak smørbar, Kærgården original og Kærgården økolo-

gisk er mellem 0,85 kr. og 1,64 kr. og leverandørernes andel af forbrugerprisstigningerne målt 

i kr. er mellem 0,80 kr. og 1,49 kr. For Lurpak smørbar har Arla øget detailhandlens indkøbs-

priser med 1,49 kr., heraf har detailhandlen valgt kun at videreføre 0,97 kr. til forbrugerne 

gennem en stigning i udsalgspriserne, herved har detailhandlen ”betalt” 0,52 kr. af Arlas pris-

stigning på Lurpak smørbar. Det har medført, at detailhandlens bruttoavance er faldet med 3-

5 pct. point. 

For Kærgården original har detailhandlen videreført hele Arlas prisstigning til forbrugerne og 

næsten opretholdt sin bruttoavance. For Kærgården økologisk har detailhandlen mere end 

videreført Arlas prisstigning og dermed øget deres bruttoavance en smule.  

Lurpak og Kærgården er stærke varemærker inden for mejeriprodukter. Arla Foods fremstil-

ler en meget stor andel af den samlede produktion af Lurpak smør og er eneproducent af Lur-

pak smørbar og Kærgården-produkter. Arla Foods har tidligere overfor styrelsen oplyst, at 

den danske pris på smør fastsættes under hensyntagen til verdensmarkedsprisen og alterna-

tivprisen ved at afsætte smørret på de store eksportmarkeder, fx det tyske. Fedtindholdet i 

Kærgården og Lurpak smørbar, består af 75-80 pct. mælkefedt (smør), hvorfor prisen på disse 

produkter i høj grad også påvirkes af smørpriserne på verdensmarkedet og på de store ek-

sportmarkeder. 

1,17 

0,52

0,05 

0,47 

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Lurpak smørbar Kærgården original Kærgården økologisk

kr.

Leverandør Detailhandel

0,97 0,85

1,64

1,49
0,80
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Engrospriserne på smør på verdensmarkedet og i Tyskland
7

 har imidlertid været konstant 

faldende de første otte måneder efter fedtafgiftens indførelse og er først begyndt at stige igen 

medio 2012. I februar 2013 lå prisniveauet på verdensmarkedet og i Tyskland fortsat under 

niveauet for september 2011, jf. Figur 2.2.  

Figur 2.2 Engrosprisudviklingen på smør januar 2011 – september 2013  

Indeks 100 = september 2011 
 

Note:	De to lodrette markeringer angiver hhv. månederne september 2011 og januar 2013.	

Anm.:	Priserne er renset for fedtafgift.	

Kilde: DairyCO: EU Wholesale prices, clal: Butter Germany, data fra detailhandlen og egne beregninger. 

 

Af figuren fremgår desuden, at priserne på private label smør og til dels på økologisk smør i 

modsætning til Lurpak smør og Lurpak smørbar i høj grad har fulgt prisudviklingen på ver-

densmarkedet og i Tyskland. For både private label smør samt økologisk smør er konkurren-

cepresset langt større end på fx Lurpak og Kærgården. Dette skyldes bl.a., at en stor del af det 

smør, der sælges i private label importeres, og at der er flere mindre danske mejerier, der 

fremstiller økologisk end konventionelt smør. 

Flere udbydere betyder et større konkurrencepres, hvilket kan have været en medvirkende 

årsag til, at private label smør og økologisk smør i betydelig grad har fulgt udviklingen i de 

internationale smørpriser, mens dette ikke har været tilfældet for de stærke varemærker.  

 

 

__________________ 

7

 Tyskland indgår i EU7, som er de lande styrelsen generelt sammenligner priser med.  

Verdensmarkedet Tysk smør Private label smør

Økologisk smør Lurpak smør Lurpak smørbar

100 

sep - 2011 jan - 2013 
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2.4 Detailhandelsdrevne	prisstigninger	

For tre af de undersøgte produkter kan stigningerne i forbrugerpriserne helt eller primært 

henføres til detailhandlens pris- og bruttoavancestigninger, jf. Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Detailhandelsdrevne	prisstigninger	

Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011 

Produkt Ændring i indkøbspris Ændring i udsalgspris 

Ændring i 

detailhandlens 

bruttoavance 

 pct. pct. pct. point 

Økologisk piskefløde [-3;-1] [13;15] [9;11] 

Stryhns Fransk postej 200g [9;11] [15;17] [1;3] 

Private label bacon i tern [11;13] [17;19] [3;5] 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 

Tabellen viser, at forbrugerpriserne på økologisk piskefløde, Stryhns Fransk postej og private 

label bacon i tern er steget mellem 13-15 og 17-19 pct. fra tredje kvartal 2011 til første kvartal 

2013. For økologisk piskefløde har leverandørerne sænket deres priser med 1-3 pct. mens 

detailhandlen har øget deres udsalgspriser mellem 13-15 pct., hvilket har øget detailhandlens 

bruttoavance med 9-11 pct. point.  

Både for Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern gælder, at detailhandlen har hæ-

vet forbrugerpriserne med mere, end hvad der kan begrundes i de stigende indkøbspriser, 

hvilket for begge produkter har ført til en stigning i detailhandlens bruttoavance på henholds-

vis 1-3 og 3-5 pct. point. 

Af Figur 2.3 nedenfor ses, hvor stor en andel i kr., som hhv. leverandørerne og detailhandlen 

har bidraget med til forbrugerprisstigningen.  
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Figur 2.3 Detailhandelsdrevne	forbrugerprisstigninger	

Første kvartal 2013 i forhold til tredje kvartal 2011	

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 

Af figuren fremgår, at forbrugerprisen på økologisk piskefløde er steget med 1,02 kr., og at 

detailhandlens andel heraf udgør 1,10 kr. At detailhandlens andel af prisstigningen på økolo-

gisk piskefløde udgør mere end forbrugerprisstigningen skyldes, at leverandørernes indkøbs-

priser i første kvartal 2013 er faldet 1-3 pct. i forhold til tredje kvartal 2011, hvorfor detail-

handlens reelle stigning i udsalgsprisen er større end forbrugerprisstigningen. Detailhandlens 

reelle prisstigning på økologisk piskefløde er derfor 1,10 kr. Dette har medført en stigning i 

detailhandlens bruttoavance på økologisk piskefløde på 9-11 pct. point.   

Stigningen i forbrugerpriserne på Stryhns Fransk postej og private label bacon i tern er på 

hhv. 1,70 kr. og 1,29 kr. som primært kan henføres til detailhandlen, som udover leverandø-

rernes stigning på hhv. 0,65 kr. og 0,62 kr. har øget udsalgsprisen med hhv. 1,04 kr. og 0,67 kr., 

hvilket har medført en stigning i detailhandlens bruttoavance på henholdsvis 1-3 og 3-5 pct. 

point for begge produkter. 
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0,66 0,62
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0,67 
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Økologisk piskefløde Stryhns Fransk postej Private label bacon i tern

kr.
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1,10

1,29



SIDE 18 BILAG 1 PRODUKTERNES PRISUDVIKLING 

 

 Bilag 1 
Produkternes	prisudvikling	

 Bilag 1 

3.1 Lurpak smør.......................................................................................................................................................... 19 
3.2 Økologisk smør .................................................................................................................................................... 19 
3.3 Private label smør .............................................................................................................................................. 20 
3.4 Kærgården original............................................................................................................................................ 20 
3.5 Kærgården økologisk........................................................................................................................................ 21 
3.6 Lurpak smørbar .................................................................................................................................................. 21 
3.7 Bakkedal smørbar .............................................................................................................................................. 22 
3.8 Private label flydende margarine................................................................................................................ 22 
3.9 Becel flydende margarine ............................................................................................................................... 23 
3.10 Bagemargarine .................................................................................................................................................. 23 
3.11 Stegemargarine ................................................................................................................................................ 24 
3.12 Olivenolie............................................................................................................................................................. 24 
3.13 Private label rapsolie ..................................................................................................................................... 25 
3.14 Private label solsikkeolie ............................................................................................................................. 25 
3.15 Private label piskefløde ................................................................................................................................ 26 
3.16 Karolines piskefløde ....................................................................................................................................... 26 
3.17 Økologisk piskefløde ...................................................................................................................................... 27 
3.18 Philadelphia original flødeost .................................................................................................................... 27 
3.19 Buko flødeost naturel .................................................................................................................................... 28 
3.20 Private label flødehavarti ............................................................................................................................ 28 
3.21 Stryhns Grovhakket leverpostej ............................................................................................................... 29 
3.22 Stryhns Fransk postej .................................................................................................................................... 29 
3.23 Private label leverpostej ............................................................................................................................... 30 
3.24 Private label bacon i tern ............................................................................................................................. 30 
3.25 Tulip bacon 3 pk. .............................................................................................................................................. 31 
3.26 Private label mayonnaise ............................................................................................................................. 31 
3.27 Private label remoulade ............................................................................................................................... 32 

 

	

	

	 	



SIDE 19 FEDTAFGIFTENS AFSKAFFELSE 

 

3.1 Lurpak	smør	

Figur 3.1 Prisudvikling	for	Lurpak	smør	

Indeks 100 = september 2011 

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

3.2 Økologisk	smør	

Figur 3.2 Prisudvikling	for	økologisk	smør	

Indeks 100 = september 2011 

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 

100 
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3.3 Private	label	smør	

Figur 3.3 Prisudvikling	for	private	label	smør	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.4 Kærgården	original	

Figur 3.4 Prisudvikling	for	Kærgården	original	

Indeks 100 = september 2011 

Note	1: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Note	2: I april 2012 reducerede Arla indholdet i Kærgården original fra 250 g til 200 g. Priserne på Kærgården original 250 g er 

derfor omregnet til en tilsvarende pakke på 200 g. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 

100 
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3.5 Kærgården	økologisk	

Figur 3.5 Prisudviklingen	for Kærgården	økologisk	

Indeks 100 = september 2011 

 
Note	1: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Note	2: I april 2012 reducerede Arla indholdet i Kærgården økologisk fra 250 g til 200 g. Priserne på Kærgården økologisk 250g 

er derfor omregnet til en tilsvarende pakke på 200g. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.6 Lurpak	smørbar	

Figur 3.6 Prisudvikling	for	Lurpak	smørbar	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 
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3.7 Bakkedal	smørbar	

Figur 3.7 Prisudvikling	for	Bakkedal	smørbar	

Indeks 100 = september 2011 

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

3.8 Private	label	flydende	margarine	

Figur 3.8 Prisudvikling	for	private	label	flydende	margarine	

Indeks 100 = september 2011 

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 

100 
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3.9 Becel	flydende	margarine	

Figur 3.9 Prisudvikling	for	Becel	flydende	margarine	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

3.10 Bagemargarine	

Figur 3.10 Prisudvikling	for	bagemargarine	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 

100 
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3.11 Stegemargarine	

Figur 3.11 Prisudvikling	for	stegemargarine	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

3.12 Olivenolie	

Figur 3.12 Prisudvikling	for	olivenolie	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 

100 
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3.13 Private	label	rapsolie	

Figur 3.13 Prisudvikling	for	private	label	rapsolie	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

3.14 Private	label	solsikkeolie	

Figur 3.14 Prisudvikling	for	private	label	solsikkeolie	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 

100 
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3.15 Private	label	piskefløde	

Figur 3.15 Prisudvikling	for	private	label	piskefløde	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

3.16 Karolines	piskefløde	

Figur 3.16 Prisudvikling	for	Karolines	piskefløde  

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden
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100 

100 
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3.17 Økologisk	piskefløde	

Figur 3.17 Prisudvikling	for	økologisk	piskefløde		

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.18 Philadelphia	original	flødeost	

Figur 3.18 Prisudvikling	for	Philadelphia	original	flødeost  

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden
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100 

100 
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3.19 Buko	flødeost	naturel	

Figur 3.19 Prisudvikling	for	Buko	flødeost	naturel		

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.20 Private	label	flødehavarti	

Figur 3.20 Prisudvikling	for	private	label	flødehavarti	

Indeks 100 = september 2011 

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 	

 	

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan- 2013

100 

100 
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3.21 Stryhns	Grovhakket	leverpostej	

Figur 3.21 Prisudvikling	for	Stryhns	Grovhakket	leverpostej	500g	

Indeks 100 = september 2011 

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.22 Stryhns	Fransk	postej	

Figur 3.22 Prisudvikling	for	Stryhns	Fransk	postej	200g	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 
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3.23 Private	label	leverpostej	

Figur 3.23 Prisudvikling	for	private	label	leverpostej	500g	

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.24 Private	label	bacon	i	tern	

Figur 3.24 Prisudvikling	for	private	label	bacon	i	tern		

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013
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3.25 Tulip	bacon	3	pk.	

Figur 3.25 Prisudvikling	for	Tulip	bacon	3	pk.		

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

3.26 Private	label	mayonnaise	

Figur 3.26 Prisudvikling	for	private	label	mayonnaise		

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

  

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden
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3.27 Private	label	remoulade	

Figur 3.27 Prisudvikling	for	private	label	remoulade		

Indeks 100 = september 2011	

Note: De to lodrette markeringer angiver henholdsvis månederne september 2011 og januar 2013. 

Anm.: Priserne er renset for fedtafgift. 

Kilde: Data fra dansk detailhandel samt egne beregninger. 

 

Indkøbspris Udsalgspris

Udsalgspris inkl. fedtafgift Måleperioden

sep - 2011 jan - 2013

100 
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 Bilag 2 
Metode	

4.1 Databehandling	

Til brug for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af om fedtafgiften er slået 

igennem i forbrugerpriserne, har styrelsen indhentet indkøbs- og udsalgspriser hos et væsent-

ligt udsnit af dansk detailhandel på 27 produkter inden for følgende produktkategorier:  

• Smør 

• Smørbare blandingsprodukter 

• Piskefløde 

• Margarine 

• Olie 

• Ost 

• Leverpostej 

• Bacon 

• Mayonnaise og remoulade 

I produktudvælgelsen har styrelsen lagt vægt på, at produkterne har et højt fedtindhold, og at 

de kan sammenlignes på tværs af supermarkederne. Hver enkelt produktkategori indeholder 

flere underprodukter, herunder mærkevare-, private label- og økologiske produkter. Markeds-

føringsstrategierne og prisudviklingen varierer for de enkelte underprodukter, hvorfor styrel-

sen har valgt at se nærmere på hvert enkelt underprodukt frem for selve produktkategorien. 

Fx opdeles smørkategorien i Lurpak smør, økologisk smør og private label smør. 

Indkøbs- og udsalgspriser er opgivet på kædeniveau på månedsbasis ekskl. moms vægtet i 

forhold til volumen.  

Priserne i detailleddet påvirkes af tilskud, rabatter, kampagner og tilbud. Det gælder særligt 

kendte varemærker, såsom Lurpak og Kærgården. For at opnå et retvisende billede af de fakti-

ske indkøbs- og udsalgspriser, har styrelsen udbedt sig disse priser inkl. de tilskud, rabatter, 

kampagner og tilbud, der har været ydet i de pågældende måneder, i det omfang de har været 

direkte henførbare til det pågældende produkt.  

I perioden med fedtafgift, dvs. fra oktober 2011 til december 2012, har styrelsen renset ind-

købs- og udsalgspriserne for fedtafgift. Det betyder, at priserne i perioden med fedtafgift bli-

ver direkte sammenlignelige med priserne før fedtafgiftens indførelse og efter dens afskaffel-

se. Såfremt afskaffelsen af fedtafgiften er slået fuldstændig igennem i forbrugerpriserne, vil 

detailhandlens indkøbs- og udsalgspriser for de undersøgte produkter alt andet lige være de 

samme før, under og efter fedtafgiften. 

Særligt	for	Kærgården	smørbar	

Arla, som producerer Kærgården, valgte i foråret 2012 at reducere indholdet i deres pakker 

med Kærgården (original og økologisk) fra 250 gram til 200 gram. For at kunne sammenligne 

priserne over tid har styrelsen omregnet prisen på en pakke Kærgården 250 gram til hvad en 

tilsvarende pakke ville koste med 200 gram i den periode, hvor Kærgården solgtes i pakker af 

250 gram. 
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Sammenligning	af	priser	

For at sammenligne udviklingen i priserne over tid er indkøbs- og udsalgspriserne i perioden 

med fedtafgift renset for afgiften. Fedtafgiften i kr. beregnes efter følgende formel: 

����������� =

�
100 ∙ ��� ∙ � 

Hvor 
�  er indhold i gram for produkt i. ���  er mættet fedt pr. 100 gram og t er fedtafgift i 

kr./g. For en pakke Lurpak smør indeholdende 250 g, hvoraf 52 g pr. 100 g udgør mættet fedt, 

er fedtafgiften i kr.: 

���������������� =
250�
100 ∙ 52��æ����	���� ∙ 0,016 = 2,08	"#. 

Indholdet i enkelte af de undersøgte produkter, fx rapsolie, opgøres ofte i milliliter, hvorfor 

det har været nødvendigt at omregne indholdet til gram. Disse volumenomregninger er for så 

vidt muligt sket med oplysninger fra producenternes egne hjemmesider. 

Styrelsen har både foretaget beregninger af indkøbs- og udsalgspriser på kædeniveau, kon-

cernniveau og samlet. Beregningsmetoden gennemgås nedenfor. 

Kædeniveau: For hver enkel supermarkedskæde beregnes indkøbs- og udsalgspriserne på 

månedsbasis efter følgende to formler: 

%&'(,�,) = %&*(,�,) − ����������� 

,&'(,�,) = ,&*(,�,) − �����������  

Hvor %&'(,�,) er indkøbsprisen uden afgift for produkt i for kæde j. %&*(,�,)  er indkøbsprisen 

med afgift for produkt i, for kæde j. ,&'(,�,) er udsalgsprisen uden afgift for produkt i for kæde 

j, og ,&*(,�,) er udsalgsprisen med afgift for produkt i, for kæde j. For de måneder hvor fedtaf-

giften ikke var gældende observeres %&'(,�,)  og ,&'(,�,) . 

Koncernniveau: For de adspurgte koncerner beregnes en gennemsnitspris på månedsbasis 

vægtet i forhold til kædernes markedsandele.8 Gennemsnitsprisen er beregnet efter følgende 

to formler: 

%&'(,�,� = -%&'(,�,) ∙ .),� 

,&'(,�,� = -,&'(,�,) ∙ .),�  

Hvor %&'(,�,� og ,&'(,�,� angiver henholdsvis gennemsnitsindkøbspris og -udsalgspris renset 

for afgift for produkt i, tilhørende koncern k. %&'(,�,)  og ,&'(,�,) er som defineret tidligere. .),�  

er kæde j’s markedsandel i koncern k i procent.  

Styrelsen har anvendt markedsandele for dagligvarer generelt for de forskellige supermar-

kedskæder og ikke inden for de specifikke produktkategorier. 9 Det bemærkes, at disse mar-

 

 

__________________ 

8

 I tilfælde af at ikke alle koncernens kæder fører et givent produkt, kan kædernes markedsandele 
variere fra produkt til produkt indenfor koncernen.    
9

 Kilde: Hvem er hvem, 2013 
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kedsandele ikke nødvendigvis er helt retvisende for de pågældende produkter. Det forventes 

dog ikke at have den store betydning, da non-food ikke er med i disse markedsandele, og da 

flere supermarkeder udbyder de samme produkttyper i forskellige kvaliteter og priser. 

Samlet: For hvert produkt udregnes én gennemsnitsindkøbspris og én gennemsnitsudsalgs-

pris på månedsbasis efter følgende to formler: 

%&'(,� = -%&'(,�,� ∙ .� 

,&'(,� = -,&'(,�,� ∙ .�  

Hvor %&'(,� og ,&'(,� angiver henholdsvis gennemsnitsindkøbspris og -udsalgspris renset for 

afgift for alle supermarkedskæder. %&'(,�,) og ,&'(,�,) er som defineret tidligere og .�  angiver 

koncern k’s markedsandel i procent.  

Det skal bemærkes, at de beregnede priser kan påvirkes af, at det ikke er det enkelte super-

markeds markedsandel der benyttes, men koncernens markedsandel. En fejlkilde kan således 

opstå, hvis et givent produkt ikke føres af alle kæder i en koncern. Hermed vil det i udregnin-

gen fremgå, at de kæder der fører det pågældende produkt har en markedsandel der svarer til 

hele koncernens markedsandel. Styrelsen har foretaget en følsomhedsanalyse som viser, at 

denne fejlkilde alene har minimal betydning. 

Prisdata	for	produkter	uden	fedtafgift	

Styrelsen har også anvendt data fra Danmarks Statistik, herunder et særudtræk fra forbruger-

prisindekset. Fra udtrækket er fødevarer, som ikke har været omfattet af fedtafgiften, blevet 

udvalgt. Derudover er fravalgt produkter, som har været pålagt andre afgifter, der er blevet 

ændret væsentligt i perioden. Følgende 55 fødevarer er udvalgt, jf. Tabel 4.1.   
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Tabel 4.1 Produkter	uden	fedtafgift	

Appelsiner Kartofler, økologiske Peberfrugt Syltetøj og marmelade 

Bananer Kiwi Porrer Sødmælk 

Blomkål Krydderurter Rejer Sødmælk, økologisk 

Champignons, friske Kærnemælk Ris Tomater 

Eddike Laksefilet Rødspættefilet, frosne Tomatketchup 

Frosne grøntsager Letmælk Rødspætter Torsk 

Frugt på dåse, frosne bær Letmælk, økologisk Røget laks i skiver Torskefilet, frosne 

Gryn Løg Røget makrel Torskerogn i dåse 

Gulerødder Marinerede sild Salatagurker Vaniljesukker 

Gulerødder, økologiske Mel Salt Vindruer 

Honning Minimælk Sennep Æbler 

Hvidkål Minimælk, økologisk Sildefileter Æg 

Icebergsalat Nødder, mandler Skummetmælk Æg, økologiske 

Kartofler Peber Skummetmælk, økologisk  

  

Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik 

  

4.2 Generel	sammenligning	af	prisudviklingen	på	produkter	med	og	uden	fedtafgift	

Styrelsen har ved en simpel regressionsanalyse sammenlignet forbrugerprisudviklingen på 

produkter med fedtafgift med forbrugerprisudviklingen på produkter uden fedtafgift. Priser 

på produkter belagt med fedtafgift er fra dansk detailhandel, mens priser på produkter uden 

fedtafgift er fra Danmarks Statistik og fremgår af Tabel 4.1. 

Forbrugerpriserne påvirkes af tilbud, rabatter, kampagner og tilbud. For at korrigere for dette 

er der taget et gennemsnit for følgende måneder: 

• Før fedtafgiften: juli 2011 til og med september 2011 

• Efter fedtafgiften: januar 2013 til og med marts 2013	

Differensen udregnes som forskellen i gennemsnittet (opgjort som indeks) før og efter fedtaf-

giften. Den simple regression er givet ved: 

/����#�01�0� = 23 + 25�����0�ℎ78�� + 9�  

Den forklarende variabel er indholdet af mættet fedt pr. 100 g. (model 1). Regressionen er 

ligeledes kørt med en binær variable for, om produktet er belagt med fedtafgift eller ej (model 

2). Resultatet fra regressionsanalysen er vist i Tabel 4.2.   
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Tabel 4.2 Estimationsresultater 

 Variabel Koefficient t-værdi p-værdi 

Model 1  Fedtindhold -0,046 -0,55 0,5832 

Model 2 Med/uden fedt -0,292 -0,12 0,9021 

Note: Estimatoren fra denne regression svarer til den såkaldte difference-in-difference estimator. 

Anm.: For at tage højde for sæsonudsving er samme regression foretaget for januar 2011 til og med august 2011 og januar 2013 

til og med august 2013.  Resultatet heraf ændrer ikke ved, at der ikke er signifikant forskel i forbrugerprisudviklingen på pro-

dukter hhv. med og uden fedtafgift.  

Kilde: Data fra dansk detailhandel, samt særudtræk fra Danmarks Statistik	

  

Resultaterne fra den simple regressionsanalyse viser, at der ikke er signifikant forskel i for-

brugerprisudviklingen på produkter hhv. med og uden fedtafgift. Dette resultat er uafhængigt 

af, hvordan der kontrolleres for fedtafgiften. Resultatet skal tolkes under nogle strenge anta-

gelser. For det første antages det, at alle produkter har samme udvikling i den underliggende 

trend, fx råvarepriserne. For det andet antages, at alle produkter udsættes for den samme 

fordeling af eksogene stød. Derudover er analysen kun baseret på 82 produkter, hvilket giver 

anledning til en vis usikkerhed.  

4.3 Prisudviklingen	for	produkter	omfattet	af	fedtafgiften	på	produktniveau	

Styrelsen har til brug for undersøgelsen af, om fedtafgiftens afskaffelse er slået igennem i 

forbrugerpriserne på de 27 produkter valgt at sammenligne indkøbs- og udsalgspriserne 

umiddelbart før fedtafgiftens indførelse (tredje kvartal 2011) med priserne umiddelbart efter 

fedtafgiftens afskaffelse (første kvartal 2013). Da der også er andre faktorer end fedtafgiften, 

der kan have påvirket forbrugerpriserne, har styrelsen valgt kun at se nærmere på de stignin-

ger i forbrugerpriserne, som har været større end stigningen i det generelle fødevareprisin-

deks fra september 2011 til februar 2013, som var på 5,5 pct.  

 


