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Dagens frakttaxa
Fraktintäkterna består idag av ca 1/3 godsfärja samt 2/3 bilfärja

• Det är idag olika priser till öarna beroende avstånd

• Efter flytten av terminalen från Saltholmen till Fiskebäck är nuvarande gångtidsrelaterade 
taxa inte rättvis, då gångtiderna blivit längre till vissa öar och kortare till andra

• Differentierade priser är negativt ur perspektivet att hela skärgården skall leva

• Det är idag många olika alternativ som främjar att ta med fler bilar snarare än det motsatta. 
Dagens taxor är eftersatta och har inte indexuppräknats sedan feb 1997

• 2019 hade kostnaderna endast en täckningsgrad på ca 20%, från tidigare 30% (1997)

• Redan idag är godstaxan (styckegods) en enhetlig taxa
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Förslag om tillskapande av enhetlig taxa

• En enhetlig taxa i skärgården möjliggör utvecklingen även 
på de öarna som ligger lite längre bort, exempelvis Vrångö 

• En ny enhetlig taxa bör utformas för att gynna transporter 
av mindre fordon framför tyngre trafik för att minska 
belastning av vägnät

• Taxan bör inte längre innehålla mängdrabatter vid transport 
av flera fordon av en och samma kund vid samma tillfälle

• Sedan lång tid tillbaka har det funnits ett önskemål från 
dåvarande SDN Södra skärgården om att ha en enhetlig 
taxa med samma pris till samtliga öar
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Kommunens skyldigheter

• Det finns inte någon generell skyldighet för kommunen att 
tillhandahålla frakttjänster, vare sig med färja eller på annat sätt. 
Det finns i regel inte heller något skäl för kommunen att 
tillhandahålla frakttjänster till enskilda eftersom dessa tjänster i 
allmänhet redan tillhandahålls av det privata näringslivet.

• Kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller med stöd av den allmänna 
kompetensen (se 2 kap. 5 § kommunallagen). 

• Så länge avgiften understiger det taket är det alltså förenligt med 
kommunallagen att de som nyttjar fraktfärjan också betalar en 
avgift för frakten. Det finns inte heller något hinder mot att 
indexuppräkna avgiften så länge avgiften understiger kommunens 
kostnader för tjänsten.
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Likställighetsprincipen

• Likställighetsprincipen innebär i detta fall att kommunen måste behandla sina medlemmar lika 
när de använder sig av fraktfärjorna, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

• Likställighetsprincipen förhindrar dock inte kommunen från att ta ut avgifter för användning av 
fraktfärja på grund av att medlemmar i kommunen som bor på fastlandet inte har samma behov 
av att nyttja frakttjänster. 

• Likställighetsprincipen förhindrar inte heller kommunen från att ta ut avgifter för användning av 
fraktfärja på grund av att användningen av kommunala gator och vägar är avgiftsfri.
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Juridisk sammanfattning
PM - juridiska förutsättningar för fraktavgifter

• Det finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att 
tillhandahålla fraktfärja i södra skärgården. Däremot får 
kommunen med stöd av den allmänna kompetensen 
tillhandahålla den tjänsten. 

• Eftersom tillhandahållandet av fraktfärja är ett frivilligt åtagande 
för kommunen, får kommunen ta ut avgifter för att finansiera 
tjänsten. Kommunen är dock inte tvungen att ta ut avgifter utan 
kan helt eller delvis finansiera tillhandahållandet av fraktfärja med 
skattemedel. 

• Om kommunen väljer att ta ut avgifter för tillhandahållandet av 
fraktfärja får inte kommunen ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för tjänsten. 

• Kommunen får dock som utgångspunkt inte fatta beslut som 
innebär att avgifterna höjs för tjänster som redan har utförts. 
Sådana retroaktivt tungade beslut för kommunens medlemmar får 
endast fattas om det finns synnerliga skäl för det. 

• Kommunen måste vidare behandla kommunmedlemmarna lika 
när de använder sig av fraktfärjan, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat. 
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Samråd kring föreslagen taxejustering

Kallelse, tider och verksamheter
Samråd via Teams: Livsmedelshandlare, 29/6-21
Inbjudna till mötet var: 
Tempo, Brännö – ej närvarande
Affären på Asperö – närvarande
Ica Styrsö Tången – närvarande
Coop Styrsö – ej närvarande
Yngves livs, Donsö – närvarande
Tempo, Vrångö– närvarande

Samråd via Teams: Entreprenörer, 29/6-21
Inbjudna till mötet var: 
Steens T&E, Donsö – ej närvarande
Linus Mark o bygg, Styrsö – ej närvarande
Rolando Bygg och betong, Styrsö – ej närvarande
Kössö Bygg, Köpstadsö – närvarande
Magnus Bosson, Brännö – närvarande
Sture Karlund, Brännö (avstår Teams möte, 
informerad) – ej närvarande
Wocon, Vrångö – ej närvarande

Samråd via Teams: SSIS, 29/6-21
Gustav Asplund, SSIS – närvarande
Jan Kaaling, SSIS – närvarande

Samråd: VGR, 29/6-21
Jane Bolton – mail/presentation

Samråd: Ö-dialogen, 23/9-21
Ö-dialogen
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Återkoppling, kommentarer efter samråd
Inga skriftliga synpunkter hade inkommit till den 30 augusti på mail som uppmanats på tidigare samråd i               
juni 2021. Förnyad kontakt tog med några utvalda som vid detta tillfälle haft en del åsikter kring frakttrafikens nya 
förslag om taxeförändringar. Samtliga kontaktades via e-post och bad om inkomna svar senast den 10 september. 

Förnyade kontakter
• SSIS representant, Patrik Gustavsson 

• SSIS representant, Jan Kaaling 

• Johan Åström, Tempo Vrångö 

• Marianne Höglund, ICA Donsö (hänvisade till Jan Kaalings svar)

• Joakim Andersson, affären på Asperö (ingen återkoppling)

Ö-dialogen
Under samrådsmötet uppkom ytterligare frågor rörande de principer som gäller för kommunala avgifter och därefter 
har fler synpunkter och frågor rörande reglerna för avgiftsuttaget inkommit per e-post till trafikkontoret. Dessa finns 
besvarande i ett juridiska pm. som Emma Björneke, stadsjurist på stadsledningskontoret besvarat, se bilagor. 
Bilaga1 - PM juridiska förutsättningar för fraktavgifter.pdf

Bilaga2 - Synpunkter_email_jan_kaaling.pdf

Bilaga3 – Synpunkter_ang indexuppräkning frakttaxan_p_gustavsson.pdf

Bilaga4 - Synpunkter_email_johan_astrom.pdf
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Gods- och fordonstransporter
Gods
Enligt prisjusteringsförslaget så räknas allt styckegods upp med KPI-index från 1997 till idag, vilket medför att 
priserna kommer få justeras upp med 30,6%. Godstaxa är redan idag en enhetstaxa och oberoende av destination. 

Tex. En bokhylla kostar idag 10 kr och efter prishöjning 13 kr. 

(Hela prislista finns här: Taxor gods 071008 uppdaterad 200715.pdf (styrsobolaget.se))

Se förslag: Bilaga5 - Förslag till nya taxor - gods.xls

Fordon
Enligt förslag till justerad enhetstaxa för fordonstransporter till Södra Skärgården. Dagens taxa är 
destinationsberoende och prissättning utgår ifrån Saltholmen medan frakttrafiken sedan många år tillbaka utgår från 
Fiskebäck. 

Taxor är först uppräknade med index och utjämnade för enhetlig prissättning. Målet är att återställa täckningsgrad till 
30% som den var från början (1997).

Se förslag: Bilaga6 - Förslag till nya taxor - fordon.xlsx

Några exempel på de vanligaste transporterna och deras påverkan på priset presenteras här efter.

https://styrsobolaget.se/upload/styrsobolaget/pdf%20taxor/Taxor%20gods%20071008%20uppdaterad%20200715.pdf
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Frågor och svar kring den nya taxan (1 av 4)

1. Vad kostar en grustransport till Asperö, Brännö, Styrsö och Vrångö?

 Asperö Östra Brännö Styrsö Bratten Vrångö 
 Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R 

Boggielastbil nu 300 520 350 820(!) 520 1040 780 1560 
Boggielastbil 

uppräknad index 
392 679 457 1071 679 1358 1019 2037 

Förslag 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 
Förslag jämfört 

med nuläge 
+300 +680 +250 +380 +80 +160 -180 -360 

Förslag jämfört 
med 

indexuppräknad 
taxa  

+208 +521 +143 +129 -79 -158 -419 -837 

 * Brännö får i dagsläget inte livsmedel med bil utan som styckegods
!  Observera ett fel i dagens prislista där det idag är billigare att boka två enkelresor än en ToR


		

		Asperö Östra

		Brännö

		Styrsö Bratten

		Vrångö



		

		Enkel

		T o R

		Enkel

		T o R

		Enkel

		T o R

		Enkel

		T o R



		Boggielastbil nu

		300

		520

		350

		820(!)

		520

		1040

		780

		1560



		Boggielastbil uppräknad index

		392

		679

		457

		1071

		679

		1358

		1019

		2037



		Förslag

		600

		1200

		600

		1200

		600

		1200

		600

		1200



		Förslag jämfört med nuläge

		+300

		+680

		+250

		+380

		+80

		+160

		-180

		-360



		Förslag jämfört med indexuppräknad taxa 

		+208

		+521

		+143

		+129

		-79

		-158

		-419

		-837
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Frågor och svar kring den nya taxan (2 av 4)

2. Vad kostar det om en entreprenör tar med sig bilen till Asperö, Brännö, Styrsö och Vrångö? 

* Brännö får i dagsläget inte livsmedel med bil utan som styckegods
!  Observera ett fel i dagens prislista där det idag är billigare att boka två enkelresor än en ToR

 Asperö Östra Brännö Styrsö Bratten Vrångö 
 Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R 

Lätt lastbil nu 220 440 290 660(!) 440 880 660 1320 
Lätt lastbil 

uppräknad index 
287 575 379 862(!) 575 1149 862 1724 

Förslag 360 720 360 720 360 720 360 720 
Förslag jämfört 

med nuläge 
+140 +280 +70 +60 -80 -160 -300 -600 

Förslag jämfört 
med 

indexuppräknad 
taxa  

+73 +145 -19 -142 -215 -429 -502 -1004 

 


		

		Asperö Östra

		Brännö

		Styrsö Bratten

		Vrångö



		

		Enkel

		T o R

		Enkel

		T o R

		Enkel

		T o R

		Enkel

		T o R



		Lätt lastbil nu

		220

		440

		290

		660(!)

		440

		880

		660

		1320



		Lätt lastbil uppräknad index

		287

		575

		379

		862(!)

		575

		1149

		862

		1724



		Förslag

		360

		720

		360

		720

		360

		720

		360

		720



		Förslag jämfört med nuläge

		+140

		+280

		+70

		+60

		-80

		-160

		-300

		-600



		Förslag jämfört med indexuppräknad taxa 

		+73

		+145

		-19

		-142

		-215

		-429

		-502

		-1004
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Frågor och svar kring den nya taxan (3 av 4)

3. Vad kostar det att ta med en entreprenadmaskin (EM) ? 

 Asperö Östra Brännö Styrsö Bratten Vrångö 
 Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R 

EM nu 220 440 290 660(!) 440 880 660 1320 
EM uppräknad 

index 
287 575 379 862(!) 575 1149 862 1724 

Förslag 460 920 460 920 460 920 460 920 
Förslag jämfört 

med nuläge 
+240 +480 +170 +260 +20 +40 -200 -400 

Förslag jämfört 
med 

indexuppräknad 
taxa  

+173 +345 +81 +58 -115 -229 -402 -804 

 * Brännö får i dagsläget inte livsmedel med bil utan som styckegods
!  Observera ett fel i dagens prislista där det idag är billigare att boka två enkelresor än en ToR
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Frågor och svar kring den nya taxan (4 av 4)

4. Vad kostar en livsmedelstransport (lastbil) till Donsö, Styrsö och Vrångö?

* Brännö får i dagsläget inte livsmedel med bil utan som styckegods
!  Observera ett fel i dagens prislista där det idag är billigare att boka två enkelresor än en ToR

 Donsö/Sandvik 
ICA Tången+Donsö 

Styrsö Bratten Vrångö 

 Enkel T o R Enkel T o R Enkel T o R 
Boggielastbil nu 690 1340 520 1040 780 1560 

Boggielastbil 
uppräknad index 

901 1750 679 1358 1019 2037 

Förslag 600 1200 600 1200 600 1200 
Förslag jämfört med 

nuläge 
-90 -140 +80 +160 -180 -360 

Förslag jämfört med 
indexuppräknad taxa  

-301 -550 -79 -158 -419 -837 
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Kontakt

Jörgen Johansson, 031-368 23 13
jorgen.johansson@trafikkontoret.goteborg.se

Trafikkontoret, Trafikkontoret
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