TRANSPORTBIDRAG
Information

Regionalt transportbidrag
Transportbidraget ar ett regionalpolitiskt stod som ska kompensera for
kostnadsnackdelar beroende pa langa transportavstand, samt stimulera till hojd
foradlingsgrad inom stodomradets naringsliv.
Transportbidraget regleras av kommissionens forordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stod forklaras forenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fordraget, forordning (2000:281) om
regionalt transportbidrag, samt Tillvaxtverkets foreskrifter (TVFS 2009:2).
Pa detta blad har Tillvaxtverket sammanfattat information och regler for stodet.

Basvillkor
Transportbidrag far lamnas till foretag med produktionsverksamhet i stodomradet.
Stodomradet omfattar Norrbottens, Vasterbottens, Jamtlands och Vasternorrlands
lan.
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Transportbidrag far inte lamnas till foretag i (ekonomiska) svarigheter.
Bidraget far lamnas till fraktbetalaren for inrikes transporter pa jarnvag,
yrkesmassig trafik pa vag eller till sjoss. Även internationella transporter kan tas
med i ansokan, dock ges transportbidrag endast for den del av transporten som
utforts inom Sverige.
Transportavstandet ska overstiga 401 km.
Uttransportbidrag far lamnas for transporter fran orter inom stodomradet om
godset utgors av sadana hel eller halvfabrikat som inom stodomradet har
genomgatt en betydande bearbetning.
Intransportbidrag lamnas for ravaror och halvfabrikat som hos mottagaren inom
stodomradet ska underga en betydande bearbetning.

Branscher och varor
1. Vissa varor ar undantagna fran uttransportbidrag. Uttransportbidrag lamnas
inte for transporter av foljande varor:
2. salt, svavel, jord och stenarter, gips, kalk och cement,
3. malm, slagg och aska,
4. mineraliska fasta branslen,
5. mineraloljor och bituminosa amnen, destillationsprodukter av mineraliska fasta
amnen och av mineraloljor,
6. rundvirke av alla slag,
7. pappersved (massaved),
8. kolved, branslepellets, brannved och splitved, flis, bakar, sag och hyvelspan,
9. pappersmassa,
10. papper och papp,
11. jarn och stalprodukter fran jarn, stal och metallverk, samt jarn och stalproduk
ter som balk, trad, plat och planplat fran jarn och stalgrossister och andra fore
tag,
12. andra metaller samt metallegeringar,
13. skrot eller avfall av andra slag,
14. begagnat gods.
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For att intransportbidrag ska kunna lamnas galler att varan kommer att
bearbetas inom nagon av foljande naringsgrenar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

textil, bekladnads, lader och ladervaruindustri
fargindustri
lakemedelsindustri
tvattmedels och toalettmedelsindustri
gummivaruindustri
plastvaruindustri
porslins och lergodsindustri
glas och glasvaruindustri
verkstadsindustri
musikinstrumentindustri
sportvaruindustri

Bidragets storlek
Bidraget beraknas utifran transportstrackan och en bidragssats i procent som beror
pa produktionsstallets belagenhet. Intransportbidraget ar 5 procent lagre an
uttransportbidraget. Se karta pa foljande sida.

Ansökan och beslut
Änsokan om transportbidrag gors for varje kalenderhalvar. Änsokan ska ha kommit
till Tillvaxtverket senast tre manader efter det kalenderhalvar ansokan galler.
Mer information om transportbidraget finns pa Tillvaxtverkets webbplats,
www.tillvaxtverket.se/transportbidrag
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