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Bakgrund

Redan under hösten 2021 började kostnaderna för att 

utföra maskin- och transporttjänster öka mer än de har 

gjort på många år. 2022 inleddes med ännu större 

prisökningar på drivmedel. Orsakerna är flera, både ökad 

så kallad reduktionsplikt (inblandning av biodrivmedel), 

ökande inflation i många länder även i Sverige och i 

februari, krig i Ukraina med sanktioner mot Ryssland.

Vad är DMT?

Med anledning av prisökningarna och de stora 

prissvängningarna tvingas vi vidta åtgärder för att minska 

skadorna hos våra Delägarbolag. För att kompensera för de 

ökade kostnaderna använder MaserFrakt så kallat 

drivmedelstillägg (DMT). DMT syftar på att korrigera våra 

priser med hänsyn till kostnadsutvecklingen för drivmedel.



Hur fungerar DMT?

Priset för maskin- och transporttjänster utgörs av ett 

grundpris, eller avtalspris, utöver det tillkommer DMT som är 

rörligt och varierar beroende på den procentuella skillnaden 

mellan drivmedelspriset vid basmånad och avläsnings-

/utförandemånad. Med DMT får både leverantör och köpare 

ett aktuellt pris i förhållande till kostnaden för att utföra 

tjänsten.

MaserFrakt har för framräkning av DMT valt att följa index 

T08SÅ20MD. Basmånad är februari 2022 och första reglering i 

april 2022 (Mot avläsningsvärde mars-22) osv. DMT justeras 

månadsvis.

Allt bränsleförbrukande omfattas
Material-, maskin- och transporttjänster som vid utförandet 

förbrukar bränsle omfattas av DMT. Detta innebär att krossat 

berg, maskin- och transporttjänster, samt tillbehör som vagn 

till hjulgrävare, redskap som drivs av maskiner typ sopvals, 

hydraulhammare, med mera omfattas av DMT.

På vår hemsida under ”Anläggning DMT” publiceras aktuellt  

och historiskt DMT-tal.

DMT är ett sätt att skydda både köpare och säljare från 

svängningar i energipriser och som gör prissättningen mer 

transparent. Har du frågor rörande DMT så är du välkommen 

att kontakta oss.

Med vänlig hälsning 

MaserFrakt AB



Kontakta oss
Box 740 Växel: 0243 – 25 70 00

Gjutargatan E-post: info@maserfrakt.se

N:a Industriområdet Hemsida: maserfrakt.se

781 27 Borlänge
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