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Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- 

och vattenbruk 

(Ert diarienummer Fi2022/01424) 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerat förslag. 

Jordbruksverket tillstyrker förslaget. 

 

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Sone Ekman har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tillförordnade 

chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Lena Niemi Hjulfors, Bengt 

Johnsson och Pär Åkesson deltagit. 

Christina Nordin Sone Ekman 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till 

Näringsdepartementet 
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