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Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och 
stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknads-
ekonomi och bevakar och påverkar bransch- och arbetsmarknadspolitiska frågor.  
 
ME är remissinstans i branschaktuella ämnen och är en del av Svenskt Näringsliv. ME har drygt 4 100 medlemsföretag 
med 21 000 medarbetare. Medlemsföretagen utvecklar genom sina tjänster samhällets infrastruktur. Företagen syns 
varje dag när de utför sina uppdrag för stat, kommun, företag och privatpersoner. 
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Yttrande över promemoria ”Förlängning av den tillfälligt utökade 
skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk” 
(diarienr Fi2022/03353) 

Maskinentreprenörernas (ME:s) medlemmar äger och kör de entreprenadmaskiner som bygger 

infrastruktur, anlägger vindkraftsparker, förbereder och underhåller vägar, vatten-, avlopps- och elnät 

och bidrar på så sätt till Sveriges välfärd genom både klimatomställning och klimatanpassning.  

 
Promemorians huvudsakliga innehåll 

I syfte att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader på olika insatsvaror och värna svensk 

konkurrenskraft i dessa sektorer föreslås att den tillfälliga skattenedsättningen för diesel som används 

i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet förlängs till att gälla under hela år 2023. 

 
ME:s synpunkter på promemorian 

ME har framfört våra synpunkter i ett tidigare remissvar*) på hur skattenedsättning riskerar att 

snedvrida konkurrensen i de uppdrag där jord- och lantbruksföretag utför arbete i samma verksamheter 

som våra medlemsföretag, t ex snöröjning, grönyteskötsel, markarbeten och transporter. I utredning 

SOU 2021:67 (om ett fossiloberoende jordbruk) konstateras att närmare hälften av Sveriges 

jordbruksföretag har en kombinationsverksamhet där olika former av entreprenadarbeten är vanligt 

förekommande. 

 

ME har i sak inget emot att konkurrenskraften för svenskt lantbruk värnas, och inga synpunkter på att 

skattenedsättningen förlängs med 6 månader, men betonar vikten av att återbetalning av drivmedels-

skatt till lantbruket görs på korrekta grunder. Det riskerar annars att bli en subvention till kommuner 

och väghållare som anlitar lantbruksentreprenörer till uppdrag utanför sin ordinarie verksamhet. Då 

det förekommer leder det till en snedvriden konkurrens och osund bransch vilket konsekvens-

utredningen inte belyser. 

 

För övrigt anser ME att den årliga överindexeringen av skatt på bensin och diesel helt ska avskaffas, 

och att koldioxidskatten på drivmedel ska sänkas i proportion till den minskade miljöpåverkan som 

reduktionsplikten medför. Åtgärder som gynnar både lantbruk och närliggande branscher. 

 

Anders Robertsson 

VD, Maskinentreprenörerna 

 
*) Promemoria ”Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk” (Fi2022/00535) 
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