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RIKSDAGSBESLUT - ENERGISKATTEN FLYTTAR DEN 1 JANUARI 
FRÅN ELHANDEL TILL ELNÄT
Riksdagen har bestämt att elnätsbolagen ska ta över faktureringen av energiskatten. I dag fakturerar ditt 
elhandelsbolag skatten tillsammans med elpriset som du har i ditt elavtal.

PÅVERKAR INTE DIN TOTALA ELKOSTNAD
Förändringen påverkar inte din totala elkostnad, men innebär att elpris/kWh kommer att sänkas med 
ett belopp som motsvarar energiskatten. Nätkostnaden (elöverföring/kWh) kommer då att höjas med 
samma belopp. Förändringen gäller den el du använder från och med 1 januari 2018.

Dina elkostnader består av tre delar:
• Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
• Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget. 
• Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan. 

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. 
Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energi-
skatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten 
på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.
Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).
Om du vill veta mer om energiskatt på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. * Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

Önskar alla en mysig höst!

Nu kan Vaggeryds Energi erbjuda 
fler hastigheter på våra 
bredbandsuppkopplingar. 
100Mbit/s utgör vår 
bashastighet. Men vi 
erbjuder även 250Mbit/s 
och 500Mbit/s tjänster för 
dig som behöver extra 
snabbt bredband. 
Kontakta oss för att kolla 
om just du kan upp-
gradera dig.

HUR SNABBT 
BREDBAND 
BEHÖVER DU?

NU ÄR DET MÅNGA TELEFON-
FÖRSÄLJARE SOM ÄR I FARTEN
Säljarna kontaktar kunder och spelar in en 
fullmakt som de senare helt lagligt kan 
använda för att teckna elavtal i kundens 
namn. Vi vill uppmana dig att vara försiktig 
med att tacka ja i luren. Det är oftast en 
dålig affär.

Att tänka på:

• Som konsument ska du alltid få all informa-   
   tion om elavtalet innan avtalet ingås eller 
   bekräftas, t.ex uppgifter om totalt pris 
   (inklusive ev. dolda avgifter och tillägg), 
   när avtalet börjar gälla, uppsägningstid 
   och vad som gäller vid förlängning 
   av avtalet.

• För elavtal som ingåtts på 
   distans (t.ex vid telefonför-
   säljning, dörrknackning eller 
   vid mataffären) så har du 
   alltid 14 dagars ångerrätt. 
   Tidsfristen börjar den 
   dag du fått bekräftelse 
   på avtalet.

Önskar er en mysig höst!



KONTAKTA OSS: 0393 - 67 86 30

Vaggeryds Energi AB
Hermes väg 10 • 567 32 Vaggeryd • Tel. 0393 - 67 86 30

www.vaggerydsenergi.se

Höstgryta med
svamp och äpple
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UTBYGGNATION AV FIBER
Vi har i år byggt ut fiber till 500 st hushåll
i Vaggeryd, Hok och Skillingaryd.

Nästa års projekt blir:

• Movalla i Skillingaryd. Från kyrkogården
   ner till Kaffegatan. Mellan nya och
   gamla E4:an.
• Norra Ågatan och Götaforsvägen i
   Vaggeryd.
• Området runt kv. Tomaten i Skillingaryd.

Vi kommer att ta in beställningar med
utskick i berörda områden. Då hoppas
vi på att intresset är tillräckligt stort för
att utföra utbyggnad i alla områdena.

Mer information till berörda fastighetsägare 
kommer fortlöpande under hösten.

4 port.

500 g benfri högrev
1 gul lök
3 msk Smör- och rapsolja
1 tärning köttbuljong
1 krm svartpeppar
1 msk tomatpuré
½ msk kinesisk soja
3 dl vatten
200 g färska höstkantareller, 
eller annan färsk svamp
100 g rökt sidfläsk
2 äpplen
2 dl lätt crème fraiche 15%
1 dl grovhackad färsk persilja
1 kg potatis

Skär köttet i bitar ca 3x3 cm. Skala och hacka löken. Bryn 
köttet i omgångar i 1 msk smör- och rapsolja i en gryta. 
Lägg i lök, buljongtärning, peppar, tomatpuré och soja. 
Häll på vattnet. Låt grytan koka under lock ca 1 tim.

Skala, koka och pressa potatisen.

Skär svampen i bitar och fläsket i strimlor. Kärna ur äpplena 
och skär i bitar. Koka upp grytan med crème fraiche. Fräs 
svamp, fläsk och äpple i 2 msk smör-&rapsolja och rör ner 
i grytan. Låt koka några min. Strö över persilja och servera 
med pressad potatis.

NY VD PÅ VAGGERYDS
ENERGI
Rikard Larsson är ny VD på 
Vaggeryds Energi. Han efterträder 
Anders Wahlgren och tillträdde 
sin tjänst den 16 oktober.

Tidigare har Rikard jobbat på 
Schneider Electric men senast 
kommer han från Ecopilot AB där 
han jobbat som försäljning och 
marknadschef för deras energi-
effektiviseringslösning.

Han har flyttat ned från Stockholm och bor nu med 
sin familj utanför Jönköping där de på fritiden odlar
potatis och jordgubbar för torgförsäljning.

Drivkraften hos Rikard är att bedriva ett arbete som 
minskar miljöpåverkan och skapa en hållbar tillväxt.


