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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
El avtal

Som alla vet avreglerades el marknaden som
innebar att man kunde välja vilken leverantör av el
man ville ha. Tanken var att det skulle ske en stor
konkurrens på marknaden om el-priset.
Vad är det egentligen som blir billigare?
I elpriset på din elräkning hemma ingår inte bara
kostnaden för själva energin. På din nuvarande
elräkning består den totala summan av tre olika
delar.
De tre olika delarna är
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JBK har gjort ett eget EL avtal
Inom Metall JBK har vi gjort en överenskommelse
med Brukskraft som gäller alla Metallare.
Avtalet innebär att du får ytterligare 1 öre billigare per
kWh än det erbjudandet du har fått eller kommer att få
från Brukskraft.
Det du behöver göra för att utnyttja avtalet är att du får
en stämpel i ditt avtal som visar att du tillhör JBK.
Du som redan har skickat in ditt avtal till Brukskraft
måste kontakta oss före sista oktober så att vi skall
kunna skicka en lista till Brukskraft så att även de
avtalen gäller för den extra ett-öringen.

Energiskatt Beslutas av riksdag.

Om man jämför de bundna avtalet med varandra så
ser det ut enligt denna tabell.

Nätavgift

Betalas till den som äger elnätet. För
närvarande är den 9,0 öre/kwh

Kraftpris

Som är priset på själva elen. Det är ditt
val av elleverantör som avgör priset.

Kraftpriset. Det är här marknaden är avreglerad,
När du jämför priser är det alltid bara kraftpriset du
ska jämföra.

Det som hänt under det sista året är att Elpriset har
utvecklats rätt så högt.
Så här har
KWH priset
utvecklats
på ett bundet
1-årsavtal

Bundet
1 År
2 År
3 År

Brukskraft
25.9
25.4
25.0

LO-EL
24.8
24.2
24.3

JBK avtal
24.9
24.4
24.0

*JBK avtalet är med Brukskraft, det enda du behöver
är en stämpel på din avtalsansökan från oss
Svar på förra Metall Aktuellts fråga
Rätt svar: Metall Aktuellt nr 3 utkom den 15 Feb
Vi har fått in 95 rätta svar ( 38 felaktiga) och vi har
utifrån de rätta svaren lottat ut en flis jacka till
55125 Jorma Pasma på Grovplåt
NY fråga
Vad heter El bolaget som står bakom LO-El ?
Svaret skall vara insänt till JBK senast den 17/10 för
att kunna vara med i utlottning av en ny JBK: flisjacka.

Bilden visar
kraftpriset

Här kan du se vad
Elpriset består av.

Olika delarna

I exemplet intill är
kraftpriset 25 öre/Kwh.

EL-priset
EL skatt

18,10

Elpris
= 25,00 öre
Du betalar = 65,13 öre

Moms

10,78

El kostnad

53,88

Nätavgift

9,00

Moms på nät.avg

2,25

I det avtal som vi gjort så
får du ett lägre elpris

Total elkostnad

Öre/
Kwh
25 öre

65,13

Datorpaket
Äntligen är de segslitna förhandlingarna avklarade om
datorpaketet
Eftersom återköpspriset varit så högt har det tagits
fram ett 3:e alternativ och det är att man kan förlänga
hyresperioden i ett kvartal och sedan lösa ut
datorpaketet med 950 kr
Det gör att det finns 3 alternativ att välja mellan
1. Lämna tillbaka paketet
2. Köpa paketet för 2.250 kr
3. Fortsätta att hyra paketet i 3 mån för att sedan
köpa det för 950 kr
Företaget avser att under oktober/november 2001 ge
alla anställda möjlighet att hyra ett nytt HemPc-paket,
med leverans under januari 2002.

