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Transportstöd, Östergötlands skärgård 

Transportstödet ger ekonomisk kompensation till verksamhetsutövare i skärgården för 
kostnader i samband med vattenburen transport av gods. Stödet är en samfinansiering 
mellan Region Östergötland och Valdemarsviks, Söderköpings och Norrköpings 
kommuner.  
 
Villkor för att kunna få stöd 
Företaget som ansöker om stöd ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till skärgården, på öar 
utan fast landförbindelse.  
 
Transporten ska utföras av en externt anlitad transportör, det vill säga en köpt tjänst. Transporten ska 
antingen ske i samband med en investering, eller vara nödvändig för företagets ordinarie verksamhet. 
Exempelvis omfattas transport av tunga och skrymmande material såsom maskiner, insatsvaror eller 
annan utrustning, men även transporter i samband med försäljning av produkter.  
 
Det går att söka stöd för egen båttransport som är förenad med djurhållning, där timersättning utgår. 
Förutsättningen då är att timersättningen inte redan ersatts via annat stödprogram, t.ex. via 
Jordbruksverket. 
 
Vilka transporter går det inte att söka stöd för 
Det går inte att söka stöd för köpt transport av oförädlad fisk och oförädlat virke (såsom timmer, 
massaved, rundvirke eller oförädlade skogsprodukter). Det går heller inte att söka ersättning för 
transporter av gods med egen färja/båt.  
 
Ersättningsnivå  
Maximal ersättning är 50 procent av transportkostnaden (exklusive moms). Vid djurtransporter med 
egen båt/färja utgår ersättning med 150 kronor/timme. Maximal ersättning per företag och år är  
20 000 kronor.  
 
Så går ansökningen till  
Beställaren av en transport betalar hela kostnaden till entreprenören. Beställaren ansöker därefter om 
stöd via en särskild blankett som finns att ladda ner från Region Östergötlands hemsida. 
 
Ansökan ska lämnas in senast en månad från att fakturan för transporten har betalats. Till ansökan 
bifogas ett verifikat på att fakturan är betald, tillsammans med ett underlag som visar vad som 
transporterats, när transporten skett och vilken sträcka.  
 
Ansökningsperioden är öppen mellan 1 januari – 15 november varje kalenderår. Ansökan som 
inkommer efter den 15 november anses ogiltig och kommer att avslås. För godkända 
ansökningshandlingar kommer transportstödet att betalas ut till sökanden innan årsskiftet.  
 
 
Frågor besvaras av Anna Karlin, skärgårdsutvecklare.  
Telefon: 010-103 23 77 
Mobil: 072-463 02 95 
anna.karlin@regionostergotland.se 
  

mailto:anna.karlin@regionostergotland.se


 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet regionens standard, läs mer på vår hemsida www.regionostergotland.se  
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Ansökningsblankett transportstöd, 
Östergötlands skärgård 

Kontaktuppgifter  
Företag: 
 
 

Organisationsnummer:  
 

Firmatecknare: 
 
 

Telefon: 

Postadress: 
 
 

 

E-post: 
 
 

 

 
Ange det villkor som uppfylls 

 Sökanden bedriver verksamhet på ö utan fastlandsförbindelse. Ansökan avser sjöfrakt på 
entreprenad. Maximal ersättning är 50% av transportkostnaden, exklusive moms.  
Verifikat på att fakturan betalts bifogas.  
 

 
Entreprenör: 

 

 
Datum för transporten: 

 
 

 
Ändamål med transporten: 

 

 
Summa (exkl. moms): 

 

 

 Sökanden bedriver verksamhet på ö utan fastlandsförbindelse. Ansökan avser egentransport 
med båt förenad med djurhållning. Ersättning utgår om 150 kronor/timme.  
 

 
Ändamål med transporten: 

 

 
Datum för transporten: 

 

 
Egentransport, antal timmar:   

 
 

 

Ange konto för utbetalning 
Bankgiro: 
 

Postgiro: 
 

Bankkonto (endast om alternativ saknas): 
 
 
 

 
Signering  

Ort och datum:  
 

Underskrift:  Namnförtydligande:  
 
 
 

 
Ansökan med bilagor skickas till: registrator@regionostergotland.se senast den 15 november 
för innevarande kalenderår. Skriv ”Transportstöd” i ämnesraden.  
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