Zinkjustering

Zinkjustering
DOT tillämpar f.n. följande justering:

Normal:
Denna justering tillämpas för gods med hög zinkåtgång (t.ex. rörgods eller mycket lätta konstruktioner) och utgör 15 öre för varje 1,50 kr som LME:s zinknotering förändras.

Hög:
Denna justering tillämpas för gods med mycket hög zinkåtgång (t.ex. lätt rörgods, armeringsnät eller rör med kylflänsar). Denna grupp utgör 20 öre för varje 1,50 kr som LME:s zinknotering förändras.
Zinkjusteringen anpassas den 1:a i varje månad. Dette pris är ett så kallad referenspris, baserat på LME-priset på zink med tillägg av en premie som varmförzinkeran betalar till zinkproducenten, som täcker kostnaderna för lagring och transport etc. Eftersom LME-priset anges i
dollar, nuvarande dollarpriser påverkar också priset i svenska kronor.
Information om zinkprisernas utveckling hittar du på webbplatsen www.lme.com

ZINK-JUSTERING
GNS. LME ZINKNOTERING

NORMAL

HÖG

Lägre än 20,50 kr./kg

+ 1,05 kr.

+ 1,40 kr.

Från 20,50 – 21,99 kr./kg

+ 1,20 kr.

+ 1,60 kr.

Från 22,00 – 23,49 kr./kg

+ 1,35 kr.

+ 1,80 kr.

Från 23,50 – 24,99 kr./kg

+ 1,50 kr.

+ 2,00 kr.

Från 25,00 – 26,49 kr./kg

+ 1,65 kr.

+ 2,20 kr.

Från 26,50 – 27,99 kr./kg

+ 1,80 kr.

+ 2,40 kr.

Från 28,00 – 29,49 kr./kg

+ 1,95 kr.

+ 2,60 kr.

Från 29,50 – 30,99 kr./kg

+ 2,10 kr.

+ 2,80 kr.

Från 31,00 – 32,49 kr./kg

+ 2,25 kr.

+ 3,00 kr.

Från 32,50 – 33,99 kr./kg

+ 2,40 kr.

+ 3,20 kr.

Från 34,00 – 35,49 kr./kg

+ 2,55 kr.

+ 3,40 kr.

Från 35,50 – 36,99 kr./kg

+ 2,70 kr.

+ 3,60 kr.

ZINKJUSTERING 2

Exempel 1:
Et genomsnittligt referenspris på 26,89 kr/kg ger en zinkjustering för normalt gods (Normal)
på 1,80 kr/kg.

Exempel 2:
Ett genomsnittligt referenspris på 29,11 kr/kg ger en zinkjustering för normalt gods (Normal)
på 1,95 kr/kg.

ZINKJUSTERING 3

