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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen KRAV 

RIKTLINJER FÖR ANSLAG FÖR 

HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT 

OCH SKÄRGÅRDSUTVECKLING 

Diarienummer 

TRN 2020–0201 

Riktlinjer för fraktbidrag till livsmedelsbutikers 

varutransporter i Stockholms läns skärgård och i 

Mälaren

Varutransporter av dagligvaror till livsmedelsbutiker på öar utan bro, tunnel eller 

statlig färjetrafik i Stockholms skärgård subventioneras på Waxholmsbolagets 

reguljära och anropsstyrda trafik. Annan trafik eller inhyrd båt subventioneras 

endast om det inte finns reguljär trafik tillhandahållen av WÅAB. Transporter av 

annat än dagligvaror subventioneras inte, exempelvis butiksinredning. 

Subventionen i form av fraktbidrag uppgår till 80 procent av normaltaxa. Region 

Stockholms subvention av varutransporter av dagligvaror hanteras inom anslaget 

för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. 

Villkor för subvention 

Livsmedelsbutiken ska: 

• Ha ett dagligsortiment som tillgodoser de behov ett normalhushåll har för

sitt uppehälle. Det innebär att butikens sortiment skall vara brett och

innehålla artiklar som torra varor, mejerivaror, drycker, frukt, grönsaker,

kött, charkuterivaror, tekniska artiklar etc.

• Vara ett företag/näringsidkare som har näringsverksamhet och har

bokföringsplikt enligt bokföringslagen

• Ha sin verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja

Ansökan 

Ansökan om att bli berättigad fraktbidrag sker via Waxholmsbolagets hemsida. 

För att ansökan kunna handläggas ska ett registerutdrag, ej äldre än 12 månader, 

bifogas. Registerutdrag kan hämtas digitalt på Skatteverkets hemsida. 

Ändrade förhållanden fordrar en förnyad ansökan. Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen förbehåller sig rätten att kontrollera riktigheten av 

ansökan. Missbruk av fraktbidrag resulterar i avstängning, utan vidare möjlighet 

till framtida fraktbidrag 

Ansökningstider 

Ansökningar om fraktbidrag kan ske senast 3 månader efter utförd frakt. 



2 (2) 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen KRAV 

RIKTLINJER FÖR ANSLAG FÖR 

HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT 

OCH SKÄRGÅRDSUTVECKLING 

Diarienummer 

TRN 2020–0201 

Riktlinjer för fraktbidrag till företag i Stockholms 

läns skärgård och i Mälaren 

Fraktbidrag utbetalas till företag med varaktig verksamhet som bedrivs på ö utan 

bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren för inhyrning av 

båt för transporter av gods som inte kan fraktas med reguljär båttrafik. 

Fraktbidrag utgår med 2/3 av kostnaden exklusive mervärdesskatt. Region 

Stockholms fraktbidrag till företag hanteras inom anslaget för hållbar regional 

tillväxt och skärgårdsutveckling. 

Undantag 

Fraktbidrag utgår inte till transport av oljeprodukter, transport av avverkad skog 

samt byggmaterial, grus, krossmaterial, jord och avfall. 

Definition företag och varaktig verksamhet 

Med företag menas näringsidkare som har näringsverksamhet och har 

bokföringsplikt enligt bokföringslagen. 

Varaktig verksamhet är näringsverksamhet som bedrivs mer än sex månader om 

året. 

Ansökan 

Ansökan om att bli berättigad fraktbidrag sker via Waxholmsbolagets hemsida. 

För att ansökan kunna handläggas ska ett registerutdrag, ej äldre än 12 månader, 

bifogas. Registerutdrag kan hämtas digitalt på Skatteverkets hemsida. 

Ändrade förhållanden fordrar en förnyad ansökan. Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen förbehåller sig rätten att kontrollera riktigheten av 

ansökan. Missbruk av fraktbidrag resulterar i avstängning, utan vidare möjlighet 

till framtida fraktbidrag. 

Ansökningstider 

Ansökningar om fraktbidrag kan ske senast 3 månader efter utförd frakt. 


