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For præcis et år siden ramte benzinpriserne i Danmark bunden – prisen for en
liter benzin var 10,19 kr.
Her et år efter er prisen steget med 1,6 kroner. Prisen ligger nu på 11,79 kr. per
liter.
For en almindelig familie betyder det en stigning i den årlige udgift til benzin
på cirka 2.100 kr.
I samme periode er prisen på fyringsolie steget med 2.200 kr. per 1.000 liter. fra 7.851 kr. til 10.050 kr.
For en familie med oliefyr og et nogenlunde almindeligt forbrug, betyder det en
ekstra varmeregning på knap 5.500 kr. om året.
Har familien både bil og oliefyr betyder det samlet set en stigning i
den årlige forbrugsudgift på over 7.600 kr.
Uge 7 er for mange familier ensbetydende med skiferie. En bilferie
til Alperne bliver dog dyrere i år end sidste år – og det er endda før
man overhovedet har ramt pisterne.

Figur 1

Udvikling i benzinpris (oktan 95) det seneste år
kr. 12,0

kr. 11,79

kr. 11,5

Stigende oliepriser

kr. 11,0

mindsker

kr. 10,5

forbrugsmulighederne for
danske familier med op

kr. 10,0 kr. 10,19

over 7.600 kr. årligt.

kr. 9,5

12.02.16
18.02.16
25.02.16
05.03.16
15.03.16
19.03.16
06.04.16
16.04.16
23.04.16
29.04.16
11.05.16
20.05.16
03.06.16
16.06.16
29.06.16
12.07.16
20.07.16
06.08.16
25.08.16
03.09.16
22.09.16
01.10.16
18.10.16
04.11.16
15.11.16
29.11.16
08.12.16
30.12.16
13.01.17

kr. 9,0

Kilde: Energi- og olieforum

DANSK ERHVERV

DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 3 / 2017

OLIEPRISEN PÅVIRKER HUSHOLDNINGSBUDGETTET DANSK ERHVERVS
ANALYSENOTAT # 3

FEBRUAR 2017

Familiens transport- og varmeomkostninger var en del lavere
for et år siden
Prisen for en tønde råolie ramte i starten af sidste år det laveste niveau i over 10 år. Her
blev en tønde råolie handlet til under 30 dollar. I løbet af det seneste år er olieprisen dog
steget, hvilket betyder, at en tønde råolie nu handles for over 55 dollar. Samtidig er
dollaren steget fra at koste 6,62 kroner i februar sidste år til nu 6,97 kroner. Det betyder
samlet set, at prisen på en tønde olie målt i danske kroner er steget fra 217 kroner sidste
februar til nu 384 kroner.
Udsving i olieprisen kan mærkes på vores holdningsbudget – mest tydeligt når bilen skal
tankes. For et år siden skulle man betale 10,19 kr. per liter benzin (95-oktan) man fyldte
på bilen. En almindelig familiebil kører cirka 15 km. på literen – og der er ikke unormalt
at køre 20.000 km. pr. år. Dermed skulle man have haft brugt 13.587 kr. om året på
benzin, hvis prisen på benzin hele året lå på 10.19 kroner. Siden februar sidste år har
benzinprisen været opadgående som følge af stigningen i olieprisen på verdensmarkedet.
For tiden ligger listeprisen på benzin på 11,79 kr. per liter. Dermed bliver det årlige
benzinforbrug på 15.750 kr., det vil sige 2.133 kr. højere end benzinudgiften ved sidste
års benzinpris.
Overordnet set er benzinprisen dog stadig lav. Literprisen på benzin var gennemsnitligt
set ca. 13 kr. fra 2012 til midten af 2014. Det giver en årlig udgift til benzin på 17.333 kr.
Med andre ord har en almindelig familie i dag omkring 1.600 kr. mere i rådighedsbeløb,
som følge af lavere benzinpriser sammenlignet med dengang.
Figur 2

Udvikling i prisen på fyringsolie (kr./1000 liter, vinterkvalitet) det seneste
år
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Varmeregningen er en stor post på de fleste husholdningsbudgetter og er også følsom
over for udsving i den globale oliepris.
Antallet af familier med oliefyr bliver ganske vist mindre og mindre, men der findes
stadig en del huse, som benytter fyringsolie til at varme huset op. For tiden ligger prisen
for 1.000 liter fyringsolie (vinterkvalitet) på 10.050 kr. Det er 2.199 kr. højere end for et
år siden, hvor prisen var 7.851 kr. pr. 1.000 liter fyringsolie.
Et årligt forbrug på 2.500 liter er ikke usædvanligt. Med prisstigningen det seneste år vil
den årlige varmeregning vokse med 5.498 kr. Lægges hertil familiens ekstra
benzinudgift, fås en samlet ekstra årlig udgift på ca. 7.600 kr. – skabt
udelukkende af en højere oliepris. Det betyder, at familien skal have dækket
en ekstra månedlig omkostning på knap 630 kr., et ikke ubetydeligt beløb
for en almindelig dansk familie.

Skiferien i næste uge er blevet dyrere
Mange danske familier bruger skolernes vinterferie i uge 7 på skiferie i Alperne. En del
af familierne vælger at drage sydpå i egen bil. Turen i bil bliver dog dyrere i år end samme
tur sidste år. Benzinpris er det seneste år steget 1,60 kr. pr. liter i Danmark, mens den i
Tyskland er steget 1,25 kr. pr. liter. Skal man køre mange hundrede kilometer til sit
foretrukne skisportssted, bliver denne merudgift ikke helt ubetydelig. Køres der i en bil
der tilbagelægger 15 km på en liter benzin, og startes turen med fyldt tank fra Odense.
Kommer en tur til Østrig samlet set koste godt 1850 kr. i udgift til benzin. Turen, frem
og tilbage, koster dermed ca. 250 kr. mere end samme tur gjorde sidste år –
altså er der i år færre penge at bruge på afterski.
Figur 3

Kørselsudgift (benzin) for skiferie til Østrig
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Anm.: beregnet med udgangspunkt i en bil med en 55 liters benzintank, der tanker op og kører fra Odense til
Ischgl, Tirol i Østrig.
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 OM DETTE NOTAT
”Olieprisen påvirker husholdningsbudgettet” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 3 i 2017.
Redaktionen er afsluttet den 11/2 2017.

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med
tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines
i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Steen Bocian på
sbo@danskerhverv.dk eller tlf. 25445187.
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