
Resgods typ väskor, kassar, bagar och ryggsäckar är avgiftsfritt. 

För annat gods skall fraktavgift betalas till biljettexpedition Saltholmen eller däcksman ombord.

Kvitto på avgift för handresgods utfärdas. Alla priser inkluderar moms 6 %.

Vikttaxa Specialtaxa

Vikt i kg Frakt i kr Personbilshjul per styck (betalas endast på utresan) 15:-

-10 15:- Skrymmande cykel, cykelvagn eller lådcykel 30:-

11-50 40:- Moped 40:-

51-100 80:- Lastmoped 50:-

101-200 130:- Styrsöbolagskärra med gods (kärran får inte lämna tilläggsplatsen) 50:-

Fraktavgift skall betalas till biljettexpedition Saltholmen eller däcksman ombord.

För fraktavgift som beräknas efter vikttaxan skall varje kolli taxeras för sig. Frakttaxan anger alltså

kostnaden per kolli. Kontant- eller kredifraktsedel utfärdas. Alla priser inkluderar moms 25 %.   

Vikttaxa Specialtaxa

Vikt i kg Frakt i kr Bröd och tårta per back eller kartong 10:-

-10 25:- Blomma 25:-

11-50 70:- Specericontainer 80:-

51-100 100:- Cykel 40:-

101-200 160:- Skrymmande cykel, cykelvagn eller lådcykel 50:-

Moped 50:-

Lastmoped 80:-

Styrsöbolagskärra med gods (kärran får inte lämna tilläggsplatsen) 100:-

Skrymmande gods taxeras efter särskilda beräkningar. Som skrymmande gods räknas ex vis isolering och

plaströr. Isolering beräknas som 10 kg per förpackning. Plaströr beräknas som 10 kg per 6 meter, därutöver 

som 50 kg per rör.

Specerivaror från skärgårdsbutik till kund på ö får sändas fraktfritt. Gäller ej varor från stan.

Allmänt om adressering, emballering och avisering av fraktgods

Gods skall vara försett med mottagarens namn och lossningsbrygga. Gods skall vara emballerat så att 

det tål transport på däck. Godsavisering skall göras av avsändaren så att mottagaren vet när godset ankom- 

mer till ön. Godsmottagaren bör avhämta godset direkt vid båtens ankomst, se även nedan under ansvar. 

Farligt gods

Farligt gods, d v s gods som är lättantändligt, explosivt eller på annat sätt farligt (t ex acetylengasflaskor) 

får ej medtagas på passagerarbåtarna. Undantagna är konsumentförpackningar med exempelvis bensin och 

gasol i begränsade volymer. Förfrågan om transport av farligt gods ska göras till besättningen ombord. 

Godkänt farligt gods placeras inom markerat område. Ägare av gods måste medfölja fartyget. 

Ansvar för handresgods

Styrsöbolagets ansvar för handresgods inträder när godset förts ombord och upphör när godset förts iland. 

Transporten sker enligt befordringsvillkor som finns anslagna ombord. 

Ansvar för fraktgods

Styrsöbolagets ansvar för fraktgods inträder vid lastningens början och upphör efter lossningens slut. För

kajlagt gods ansvaras således ej. Transporten sker enligt fraktvillkor för godsbefordran som finns på Styrsö-

bolagets fraktsedlar samt finns anslagna ombord.

Betalning av fraktgods

Frakten skall betalas kontant av avsändaren. Styrsöbolagets kontantfraktsedel skall alltid användas och gäller  

som kvitto. 

Fraktkredit kan erhållas efter särskild prövning av rederikontoret. Minimibelopp vid varje faktureringstillfälle är 

200 kr, även om sammanlagda fraktsedlars belopp inte uppgår till 200 kr. Fakturering sker snarast efter 

fraktuppdraget. Styrsöbolagets kreditfraktsedel skall alltid användas. 
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