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HUR MÅR VÅRA FÖRETAG I CORONATIDER?
Styrelsen i Sveriges Skeppsmäklareförening representerar ett brett register av företag
som dessutom är utspridda över hela landet. Skeppsmäklarnytt har därför bett våra
styrelseledamöter berätta hur covid-19 påverkat just deras företag.
I nästa Skeppsmäklarnytt, som utkommer i augusti, tänker vi redovisa en mera allmän
bild från hela medlemskåren som då baseras på en enkät som kansliet kommer att skicka
ut i mitten av augusti.
Johan Ehn, vd för GAC Sweden:
– Eftersom alla kryssningsanlöp är inställda har vi naturligtvis förlorat allt kring det. Känns
extra surt eftersom vi i år hade dubbelt så många kryssningsanlöp som förra året, men nu
blir det alltså ingenting.
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– I övrigt har våren varit ungefär som vanligt med en liten minskning i vissa segment,
vilket mest beror på den milda vintern. Men det ser ut att bli värre i sommar än förra året.
Fredrik Hermansson, vd Greencarrier Liner Agency i Göteborg:
– Vi har klarat oss över förväntan, vi har vi dock haft begränsningar av tillgängliga
containers för exporten under stora delar av perioden. Men vi har lyckats ”väl” med
att serva och tillhandahålla våra ordinarie kunder, vi har dock blivit mer begränsade
på spot förfrågningar. Den svenska exporten av virke, papper och massa har
verkligen gått för högvarv, framförallt till Fjärran Östern.
– Intjäningen har däremot varit på betydligt sämre nivåer och varje transport har krävt
mycket mer arbete än normalt på grund av alla omläggningar i turlistor som har gjorts
under våren. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete för att få all operation
flytande. Jag är full av beundran över mina kollegors engagemang genom denna
tuffa period!
– Containervolymerna i Göteborg som helhet har nog klarat sig ganska bra i vår, men
gått ner i maj-juli. Jag tror utvecklingen är ungefär den samma i Gävle, Helsingborg
och Norrköping.
– Om man ska vara krass har nedstängningen av Europa varit bra för oss, Evergreen
har gett extra prioritet till oss och vi har fått med mer volymer än vad vi förutspått. Nu
när Europa öppnar upp igen blir det mera konkurrens om volymerna och vi räknar
med tuffare tider. Vi har haft begränsad kapacitet med många inställda fartyg men
kör nu med full kapacitet på traden mellan Fjärranöstern och Europa.
Gregor Loebbert, vd OP Ship i Göteborg:
– Personalen är uppdelad i två grupper och jobbar varannan vecka växelvis hemma och
kontoret. Från och med vecka 26 återgår vi till enbart kontoret. Tjänsteresor och fysiska
möten försöker vi undvika. Teams och Skype tillhör vardagen.
– Minskade volymer och lägre spotfrakter, dock är kontraktvolymerna något högre än
förväntat. Antal anlöp i svenska hamnar är fortsatt bra.
Peter Hedlund, fartygsagent PJ Haegerstrand i Gävle:
– Fram till maj har vi inte märkt av någon nedgång i anlöp på grund av corona. Tack vare
det låga oljepriset har bergrummen fyllts upp och exporten av sågade trävaror till Egypten
har också varit bra.
– Nu i juni så har vi märkt en liten nedgång i antalet anlöp och det ser ut att fortsätta
under sommarmånaderna.
Eric Hjalmarsson, vd Thor Shipping & Transport i Västerås:
– Vi har haft en relativt stark period mellan mars och maj både i linjetrafiken och i
klareringsverksamheten. Men sedan slutet av maj och framöver ser vi en tydlig nedgång
på totalen. Framförallt så viker stålvolymerna på grund av minskad produktion av bilar
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och maskiner. Vi kör tack och lov en hel del konsumtionsprodukter som kompenserar en
del för det övriga tappet.
– Våra klareringar har varit på ungefär samma nivå som tidigare år och ser ut att hålla i
sig hyfsat bra.
Jonatan Karlström, direktör Ivar Lundh & Co i Stockholm:
– Vår befraktningsverksamhet har varit stark hela våren och många tankrederier har
haft god sysselsättning med OK rater. Ett kraftigt fall i oljepriserna har skapat en
contango-situation vilket har gjort att lager har fyllts snabbt, vilket i sin tur ökat
efterfrågan på transporter generellt. I slutet av maj såg vi dock början på en
inbromsning. I vår bunkerverksamhet har vi sett att fler rederier valt att bunkra i
Sverige under våren då den svaga kronan tillsammans med ett lågt oljepris har
skapat gynnsamma förutsättningar i prisbilden.
Göran Lissel, fartygsagent Gävle Skeppsklarering i Gävle:
– Vi märker särskilt minskningen av flygtrafik, normalt har vi tagit in fartyg med flygdiesel
som sedan fraktas ner till Arlanda genom 16 tågset i veckan. De senaste månaderna har
det räckt med ett tåg i veckan.
– Vår containerverksamhet har varit ganska oförändrad vad gäller volymer, men lasten
har varit mindre. Även vi får jaga tomcontainers, bristen är stor även i Gävle.
Mathias Nilsson, fartygsagent Lindéns i Åhus:
– Vi hanterar mycket produkter kopplade till jordbruket och det är inte så känsligt för
konjunktursvängningar. Inget nytt utan så är det alltid här. Däremot ser vi nu lite
vikande containervolymer.
Gustav Bergman, vd Bröderna Höglund i Kalmar:
– Vår verksamhet med befraktning och klarering har utvecklats starkt fram till maj,
inte minst har vi haft stora volymer av granit som exporterats till Baltikum. Däremot
ser vi att antalet nomineringar minskar i början av juni och räknar med att sommaren
kommer bli relativt lugn i jämförelse med föregående år.

TULLPROBLEM I BÅDE NORR OCH SÖDER
Sveriges Skeppsmäklareförening har under årens lopp varit inblandade i flera fall då
fartygsagenter klarerat via MSW och lyckats kryssa i en felaktig ruta med förödande
konsekvenser som följd. I samtliga fall har vi lyckats få ner miljonkrav till mer överkomliga
nivåer; mera rimliga i relation till misstaget som begåtts.
Just nu är vi inblandade i flera fall som verkar bero på övergången till MSW där gränsen
mellan rätt och fel blir obönhörlig.
Kansliet har pratat med flera tjänstemän vid Tullverket som var och en är förstående, men
systemet är ändå obevekligt. Är det fel inknappat i MSW blir det fel hela vägen och
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betraktat som olovlig införsel. Ingen på Tullverket gör skillnad mellan det som någon
verkligen försöker smuggla in och det som blir fel i systemet genom ett misstag.
Bakgrunden till den stenhårda attityden lär vara ett utbrett fusk vid gränsöverskridande
lastbilstransporter. Eftersom alla tullavgifter tas ut efter volym och värde blir dock
konsekvenserna som sagt helt orimliga i fall som gäller hela fartygslaster. Särskilt när det
bara handlar om misstag.
Självklart ska medvetet fusk straffas, men det vi talar om här är misstag vars straff inte
står i proportion till misstaget som begåtts.
Just nu håller kansliet på att hjälpa till att överklaga besluten till högre instans.
Detta kan vid ett negativt besked bli en tickande bomb för fartygsagenter som missar att
till exempel rapportera in sitt Tull-ID, men gjort allt annat rätt. Eller som rapporterar Tull-ID
och allt annat rätt, men kryssar i rutan lastning istället för lossning. I samtliga fall är det
misstag som fartygsagenten försökt att rätta till så fort felet upptäckts, men istället för en
reprimand och ett bötesbelopp på säg 40 000 SEK för slarv får fartygsagentens
uppdragsgivare en faktura med miljonbelopp…pengar som de i sin tur avser att kräva in
av den felande fartygsagenten.

MSW FÖRTYDLIGAR VID INLOGGNING, RÄCKER DET FÖR
ATT MINSKA FELEN?
Sjöfartsverkets MSW-team har dock varit snabba och vid senaste uppdateringen i juni har
man förtydligat själva avsikten för anlöpet. Så att det blir lättare att göra rätt!
Avsikt med anlöp:
Tidigare: Lossa
Tidigare: Lossa, varor att förtulla

Ny text: Lossa, inrikes (SE) gods
Ny text: Lossa, utrikes gods

Tidigare: Lasta
Tidigare: Lasta, varor att förtulla

Ny text: Lasta, inrikes (SE) gods
Ny text: Lasta, utrikes gods

Tidigare: Medel för tullklarering transport

Ny text: Transportmedel att deklarera

– Vi gör de här förändringarna eftersom vi förstått att det tidigare lätt blev fel när anlöpen
deklarerades, säger Jonna Tornemark som är förvaltningsledare för MSW på
Sjöfartsverket.
– Vi har även gjort en rättning för avfallsrapporteringen. Fartygsagenterna kommer från
och med nu kunna rapportera avfall utan manuellt arbete, bara vidarebefordra den direkt
via Excel.
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Om detta räcker inför framtiden återstår att se. Tullverket och föreningens tullgrupp
kommer i alla fall att ha ett möte i augusti för att utvärdera MSW.
Mer info från Tullverket:
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/fartygskla
rering.4.6ac2c843157b7beb0073a7.html

GEMENSAMMA KRAFTER STOPPADE
SJÖFARTSVERKETS PLANERADE HÖJNINGAR FÖR 2021
I maj skickade Skeppsmäklareföreningen och hela den samlade sjöfartsbranschen
ett upprop till Sjöfartsverket där vi uppmanade styrelsen att inte genomföra de
planerade höjningarna som Sjöfartsverket enligt uppenbara skäl ansåg sig tvungna
till. Skeppsmäklarnytt varnade till exempel redan i marsnumret för följderna av
pandemin efter den stora nedgången för färje- och kryssningstrafiken som vi såg
redan då.
Eftersom vi alla vet att Sjöfartsverket är ett affärsverk och därmed enligt politiska
beslut egentligen måste höja avgifterna när intäkterna minskar (eftersom nästan alla
kostnader är fasta), vädjade vi till styrelsen om att ändå vägra höja avgifterna och
istället kräva följande:
• Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det
intäktsbortfall man drabbats av i samband med Covid-19.
• Sjöfartsverkets styrelse bör besluta att avstå från att höja farleds- och lotsavgifterna
(inkl. beredskapsavgift) 2021 och istället formulera ett eget förslag till hur verkets
verksamhetsform och finansiering ska se ut i framtiden. Det bör innefatta fortsatt
effektiviseringsarbete men också en översyn över vilka områden som Sjöfartsverket
skulle kunna knoppa av helt eller delvis (ex forskning och kommunikation).
• Staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas
vinterväghållning.
Förutom vår egen förening har brevet undertecknats av Näringslivets Transportråd,
Skogsindustrierna, Transportföretagen, Svensk Handel, Sjöbefälsföreningen, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, FKAB Marine Design, Sjöfartens
Arbetsgivareförbund – SARF, Jernkontoret Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk
Sjöfart, Seko sjöfolk Maritimt Forum och Sveriges Hamnar.
Vi blev kanske inte bönhörda på allt, men avgiftshöjningen skjuts i alla fall på
Sjöfartsverket skrev själva i ett pressmeddelande helt nyligen:
Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)

Nr 5 och 6 2020
www.swe-shipbroker.se

”För 2021 planerades höjningar av de avgifter som fartyg i inrikes och utrikes trafik betalar
till Sjöfartsverket. Men på grund av den pågående Coronapandemin som påverkat
sjöfartsnäringen hårt ekonomiskt, har Sjöfartsverket beslutat att skjuta på
avgiftshöjningen i fyra månader.
– Vi kommer att göra ett nytt ställningstagande i början av hösten då vi har mer
information om hur omvärldsläget utvecklas. Men minst fyra månader är inriktningen att
skjuta på avgiftshöjningen, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.
Under den här tuffa tiden vill vi göra det vi kan för att hjälpa den samhällsviktiga sjöfarten
utan att riskera vår egen ekonomi.
Innan en höjning av avgifter kan ske ska först en remiss gå ut till berörda intressenter. Det
görs cirka ett halvår innan den planerade höjningen. Remissen skulle ha kommit nu i juni,
men blir nu alltså uppskjuten i minst fyra månader.”
Och nu planerar regeringen för att skjuta till pengarna!
Häromdagen kom så ett ännu mera glädjande besked. Januaripartierna är överens
om att skjuta till 300 miljoner till Sjöfartsverket för att säkra förlusterna som
uppkommer på grund av corona.
Gemensamma tag är bra!

TRANSPORTSTYRELSEN HÖJER EN AVGIFT NÄSTA ÅR
Transportstyrelsens gd Jonas Bjelfvenstam har skrivit ett personligt brev till hela
sjöfartsbranschen, där han inledningsvis konstaterar att vi alla har stora utmaningar
framför oss och att framtiden är oviss. Därefter tillägger han:
”Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av avgifterna för att säkerställa
balans mellan intäkter och kostnader. Förslagen på ändrade avgifter brukar skickas
ut på remiss i juni.
Med anledning av covid-19 och det mycket svåra läge pandemin medför i samhället
har vi beslutat att inte göra några avgiftsförändringar för 2021, med få undantag.
Frysta avgifter kommer att leda till underskott men dessa får hanteras senare. Vi
bedömer att det är viktigare att Transportstyrelsen vidtar de åtgärder som underlättar
för branschen här och nu.
Vi kommer så vitt vi kan bedöma i dag bara att föreslå förändringar inom två områden
från den 1 januari 2021:


Vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i
vägtrafikregistret föreslås höjas från 65 kronor till 75 kronor. Höjningen
behöver göras för att säkerställa en långsiktig balans mellan intäkter och
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kostnader. Höjningen bedöms inte få någon större påverkan på företags
ekonomi.


Avgifterna för lotsdispenser inom sjöfartsområdet behöver anpassas på grund
av ändrade regler. Men bedömningen är att det totala avgiftsuttaget inom
området inte kommer att ändras.

Förslaget på ändrade avgifter inom de här områdena kommer att skickas ut på
remiss först efter sommaren. Läs mer om Transportstyrelsens avgifter:
transportstyrelsen.se/avgifter
Transportstyrelsen försöker underlätta för branschen på olika sätt
Vi är medvetna om att rådande situation är ytterst bekymmersam för branscher och
aktörer inom transportnäringen. Genom att avstå från att höja våra avgifter
underlättar vi i det hårt ansträngda läge där många företag befinner sig.
Transportstyrelsen har redan tidigare förlängt förfallodatum på många utskickade
fakturor och även stoppat utskick av fakturor. Vi har dessutom fattat andra typer av
beslut i syfte att underlätta för medborgare och näringsliv. Vi har till exempel förlängt
giltighetstiden för vissa personliga behörigheter och certifikat, genomförda prov och
hur länge ett fartyg eller fordon får användas innan kontroll. Här kan du läsa mer om
vilka konkreta åtgärder myndigheten har vidtagit.”

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SKEPPSMÄKLARNA
Den senaste tiden har kontakterna med Folkhälsomyndigheten varit intensiv för olika
problem som berört medlemsföretag.
Saneringsintygen kan förlängas utan inspektion
Som vi skrev i förra Skeppsmäklarnytt har vi ställt frågan om vad som gäller när
fartyg behöver förnya sina saneringsintyg, och inga inspektörer vill eller kan utföra
inspektionen.
Folkhälsomyndigheten har nu svarat.
– Världshälsoorganisationen WHO har gått ut med information om att man nu kan
utfärda förlängningar på förlängningar, detta tillät inte regelverket tidigare, säger
Mikael Magnusson på Folkhälsomyndigheten till Skeppsmäklarnytt.
– Detta gäller i de fall där det av någon anledning inte går att genomföra en regelrätt
inspektion och utfärda nytt intyg. Kommunerna har alltså nu den möjligheten och det
innebär att fartygen inte behöver åka runt med ogiltiga intyg på grund av den
situation som nu råder, säger han.
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Flera medlemsföretag har ändå vittnat om att detta vållat problem då informationen
inte nått alla kommuners miljöinspektörer. Kansliet har till exempel varit involverade i
ett fall där Göteborgs miljöförvaltning ansåg att den senast utfärdande myndigheten
skulle vara den som också skulle förlänga det aktuella fartygets certifikat. Det låter
enkelt, men när det utfärdades för sex månader sedan befann sig fartyget på andra
sidan jordklotet, och nu behöver det förnyas under ett hamnupphåll i Sverige.
Därför blev det ytterligare en runda med Folkhälsomyndigheten.
– Som vi ser det finns det inget krav på att det enbart är den ursprungligt utfärdande
myndigheten som också får utfärda förlängningar för samma intyg. Tanken med
förlängningar är helt sonika att fartygen ska slippa åka runt med ogiltiga intyg i de fall
när det inte har varit möjligt att utfärda ett nytt intyg, säger Mikael Magnusson på
Folkhälsomyndigheten.
Efter diverse e-postturer fram och tillbaka insåg kommunernas miljöinspektörer att
det var ok att förlänga certifikaten. Om någon fortfarande har problem med detta
uppmanas de kontakta kansliet.
Följande länk kan besökas av den som vill veta mer:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2020-04-22-ilo-who-imo-jointstatement-on-medical-certificates-of-seafarers-ship-sanitation-certificates-22-april-sg(003).pdf?sfvrsn=6afdd464_2
Folkhälsomyndighetens förslag om färre certifikatutfärdare på is
I decembernumret skrev vi även om Folkhälsomyndighetens förslag att minska
antalet kommuner som utfärdar saneringsintyg, ett förslag som vi var starkt kritiska
till. På direkt fråga vad som hänt i den frågan fick vi det uppenbara svaret: ingenting!
Nån gång i framtiden kanske det åter blir aktuellt, då när inte allt krut läggs på
corona. Mer information finns här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs20158/
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra
smitta av covid-19 m.m.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/ihrinternationella-halsoreglementet/saneringsintyg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/
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Föreningen och Skogsindustrierna kräver nya munskydds-rekommendationer
Föreningen har, som vi skrev i senaste numret, länge klagat på att lotsar och
tulltjänstemän ibland går ombord i fartyg utan att bära skyddsutrustning. Detta trots
att befälhavarna då erbjudit dem sterila sådana.
Nu har vi även gjort gemensam sak med Skogsindustrierna och formellt skickat in en
begäran om ändrade rekommendationer. I brevet, skriver vi följande:
Vi har fullt förtroende och förståelse för Folkhälsomyndighetens arbete med smittskyddet i
Sverige för att hindra spridningen av covid-19. Med detta brev vill vi dock uppmärksamma
er på en annan angränsande fråga som kopplar till Sveriges handel och där
Folkhälsomyndighetens arbete påverkar andra myndigheters myndighetsutövning.
Den svenska sjöfarten är mycket viktig för den svenska industrin och Sveriges
konkurrenskraft. Ungefär 70 procent av godsmängden från Sverige transportereras med
sjöfart och även importen av insatsvaror kommer ofta sjövägen. Det brukar anges att
ungefär 90 procent av utrikeshandeln någon gång passerar en hamn. Många av dessa
fartyg som trafikerar svenska vatten och svenska hamnar ägs inte av svenska rederier.
Dessa utländska rederier är en förutsättning för att svensk industri och handel ska kunna
fungera. Utländska rederier följer regelverket från de länder där de är registrerade eller
där företaget finns fysiskt. Det är här i gränslandet mellan svenskt territorium och ett
utländskt registrerat fartyg som problemen uppstår. Fartyget är som en del av ett annat
land på besök i Sverige.
Sjöfarten är internationell i sin karaktär och följer ett regelverk som är internationellt
genom FN-organet IMO. Det svenska regelverket för sjöfart och hamnar följer det
internationella regelverket. De som ser till att det internationella regelverket följs, och i
vissa fall nationellt regelverk, är bland andra Sjöfartsverket, Tullverket och
Kustbevakningen. Dessa tre myndigheter utövar myndighetstillsyn på olika sätt.
Gemensamt är att de ibland måste komma ombord på fartyg som inte har svensk flagg,
vilket betyder att de går ombord på fartyg som följer ett annat lands regelverk.
Nu har vi en smitta som alla är rädda för och som ingen vill bli sjuk av.
Folkhälsomyndigheten utfärdar rekommendationer för hur svenska myndigheter bör
agera för att se till att den egna personalen inte blir smittade eller smittar andra. Det är
mycket bra. Diverse myndigheters, till exempel Transportstyrelsens, inspektörer undviker
till exempel numera att gå ombord för att inte föra smitta åt någotdera hållet.
Transportstyrelsen och WHO har bidragit genom att förlänga alla certifikat under
coronatiden utan personlig inspektion. De visar därmed att de tar allas oro på allvar.
Vissa tjänstemän måste dock gå ombord på fartygen, som tjänstemän på Kustbevakning
och Tullverket samt Sjöfartsverkets lotsar.
När myndighetsutövning sker på fartyg registrerat i annat land är det mycket viktigt med
att visa den besättningen och det rederiet respekt och ödmjukhet över deras regler.
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Dessa regler kan omfatta att alla som går ombord på fartyget bör ha munskydd och
handskar.
Under våren har det skett ett flertal incidenter med tjänstemän som inte visat respekt för
rederiets regler, dvs tjänstemän som vägrat ta på sig handskar och munskydd, trots att
befälhavaren erbjuder dem sterila sådana. I samtliga fall har de svenska tjänstemännen
använt Folkhälsomyndighetens riktlinjer som stöd för att de inte behöver munskydd.
Detta är dock ingen fråga om smittskydd för att hindra smitta för tjänstemän på svenska
myndigheter. Detta är en fråga om respekt för andra länders regler och ödmjukhet inför
att andra länder resonerar på andra sätt. Svenska tjänstemän förhindrar genom sitt
agerande smidig handel i vissa fall och hänvisar till Folkhälsomyndigheten.
Vår önskan är därför att Folkhälsomyndigheten utfärdar särskilda föreskrifter eller
rekommendationer så att det tydligt framgår att de säkerhetsregler som befälhavaren vill
ska gälla på ”sitt” fartyg också ska gälla för de svenska tjänstemän som kliver ombord på
fartyget.
Vi vill återigen betona att detta främst inte är en smittskyddsfråga utan en fråga om
respekt och ödmjukhet inför att andra länder resonerar annorlunda. Detta är en fråga om
att underlätta handel mellan länder.
Berit Blomqvist
vd Sveriges Skeppsmäklareförening

Karolina Boholm
transportdirektör Skogsindustrierna

Något svar har dock ännu inte kommit till kansliet!

GRÄNSKONTROLLER MITT I NATTEN
En medlem har uppmärksammat oss på vad de nya avmönstringsreglerna betyder i
praktiken. I teorin står det i de nya riktlinjerna som vi fått ta del av att avmönstrade sjömän
ska genomgå gränskontroll när de mönstrar av. Inga större märkvärdigheter kan man
tycka, när sjömannen lämnar hamnområdet finns polisen där och stämplar och
kontrollerar att allt är i sin ordning. I praktiken är det dock, som vanligt, lite mer
komplicerat.
Fallet gäller ukrainska sjömän som ska mönstra av ett fartyg i Uddevalla för att sen ta sig
till Landvetter och vidare med flyg till Stockholm och Minsk. Transporten från hamnen är
bestämd till 5 45 på morgonen och fartygsagenten Jeanette Jobjer på SwanFalk Shipping
meddelade i laga ordning gränspolisen detta.
– Jag trodde de skulle göra kontrollen i samband med att sjömannen lämnade fartyget,
men det kunde de inte. Det kan jag i och för sig förstå, men jag tycker de är lite för
fyrkantiga när de skickar följande förtydligande: ”Enligt de nya rutinerna måste vi göra en
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kontroll och in-stämpling samma dygn som avmönstringen sker. I det här fallet kommer vi
alltså under natten (efter midnatt kl.00:00)”.
– Sjömannen som ska gå upp kl 05 00 måste alltså även gå upp mitt i natten för att ta
emot gränskontrollen också, hur svårt kan det vara att i så fall utföra kontrollen
tidigare på kvällen? Jag förstår ju att ingen gör detta för att vara besvärlig, men det är
en fyrkantighet som jag inte kan förstå. Om man säger att det måste göras inom
samma dygn, kan det då inte innebära 24 timmar, måste det innebära samma
kalenderdygn?
Sveriges Skeppsmäklareförening har skickat frågan vidare till NOA, Nationella
Gränspolissektionen som ger följande förklaring:
” Det finns ingenting skrivet om att en kontroll måste göras kopplat till visst dygn eller
viss sida om midnatt. Gränskontroll och stämpling genomförs i samband med att
sjömännen lämnar fartyget. Vad som låg bakom det besked som gavs i just det här
ärendet vet jag inte och måste därför hänvisa till berörd region.
Generellt kan dock sägas att i de fall ett fartyg ligger i en hamn som saknar fast
bemanning från gränspolisen så kan tillgänglig resurs, tid på dygnet, körtider samt
prioritering gentemot andra ärenden säkerligen påverka när en patrull har möjlighet
att komma.”
Det är alltså inte fyrkantighet som ligger bakom beslutet, bara alldeles vanlig
resursbrist…Den fråga som infinner sig är förstås hur det kan vara lättare att åka ut
till ett fartyg efter midnatt än exempelvis 21 00. Huvudsaken är dock att vi nu vet att
det INTE finns några formella skäl till att inte förlägga viseringen före midnatt!

EN INSTÄLLD FÖRENINGSSTÄMMA ÄR OCKSÅ EN
STÄMMA…
Som alla medlemmar redan vet blev årets föreningsstämma av det mera förunderliga
slaget. Men självklart har vi genomfört alla nödvändiga beslut och i dem deltog en
majoritet av medlemmarna, via mailsvar. Protokollet från stämman är också utskickat till
alla medlemmar.
Så nu ser vi fram emot den 7 maj 2021 då vi åter har bokat Börsen för en sprudlande
årsmötesmiddag. Det är för övrigt samma år som staden Göteborg fyller 400 år och
Håkan Hellström kommer att fylla Ullevi fyra gånger!
Viktigaste besluten i korthet: Johan Ehn avgår som ordförande, Eric Hjalmarsson tar över
ordförandeklubban och Anna-Karin Ekman blev ny i styrelsen. Alla presenteras nedan.
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JOHAN EHN TACKAR FÖR SIG
”Jag har haft några väldigt händelserika år som ordförande i Sveriges
Skeppsmäklareförening. Min ambition var hög när jag tillträdde men har väl ”trubbats” av
en hel del med tanke på att Hanjin, som jag då var agent för, tvingades i konkurs av den
då sittande och korrupta Sydkoreanska presidenten. Mycket av den energi jag ville lägga
på föreningen fick gå till att styra upp den härvan.

Men det har varit berikande och stärkande att få möjlighet att ta del av branschens
utveckling. I föreningen har vi tillsammans med Göteborgsföreningen varit högst delaktiga
i diskussionerna när det gäller omstruktureringen av
Göteborgs Hamn och ändringen av inriktning när det gäller typ av hamnoperatör.
Jag vågar nog påstå att föreningen i detta fall och framförallt vad gäller händelserna kring
Hamn 4an och strejkernas effekter var högst delaktig och väldigt tidigt ute.
Händelser som detta och möjligheten att få representera Sverige som värdland under
Eisbeinessen har varit fantastiskt. Att få uppleva platser som Rådhuset i Hamburg
och Gyllene salen i Stadshuset, där föreningen förra året höll sitt 100-årsfirande, har
verkligen varit ett privilegium.
Vi som förening kommer fortsatt att ha en betydande roll och kommer att ha många och
nya typer av utmaningar framöver. Det är därför viktigt med förnyelse och fortsatt
utveckling av föreningen och vår bransch.
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Jag är stolt och tacksam för att ha få representera föreningens medlemmar och nu, efter
sju intressanta och väldigt händelserika år, tackar jag för mig och lämnar över
”ordförandehalsbandet” till Erik Hjalmarsson på Thor Shipping & Transport.
Jag önskar Erik och övriga i styrelsen stort lycka till med det fortsatta arbetet. Det är en
viktig roll ni fyller! Jag vill också ge Berit och Anna ett stort tack för ett fantastiskt arbete
genom åren.”

ERIC HJALMARSSON FÖRENINGENS NYA ORDFÖRANDE

Eric Hjalmarsson, hur hamnade du i sjöfarten?
– Jag är utbildad marknadsekonom och började min karriär på Business controlavdelningen på Walleniusrederiernas huvudkontor i Stockholm 1995, lite av en slump
då min kompis pappa var chef på avdelningen. Men det blev snart en mängd
spännande utlandsuppdrag för OW/WWL/EUKOR i Bremen, Oslo, London och
avslutningsvis Frankfurt.
– 2008 tillträdde jag som VD för Thor Shipping-gruppen (TST). TST-gruppen består
av TST Västerås/Södertälje/Oskarshamn, TST UK i Hull, Short Sea rederiet SUN
Line och speditionsbolaget Navilog. Vi bedriver fyra affärsområden: rederi, spedition,
agency och terminal.
Hur känns det att bli vald till ordförande?
– Fantastiskt kul! Det är ett hedersuppdrag som jag med stolthet tackat ja till.
Vad vill du göra under de två år du sagt att du kan tänka dig stanna på posten?
– Det finns ett antal viktiga utmaningar som jag ser det. Ett exempel är hur vi ska
hantera det stora generationsskiftet som vår bransch befinner sig i. Ett annat är hur vi
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på bästa sätt tillgodoser alla våra medlemmars olika intresseområden. Jag hoppas
att min position i TST hjälper till att få med helheten, då vi har verksamhet i de flesta
av de olika områden som våra medlemmar verkar i.
Hur har corona förändrat verksamheten?
- Affärerna har så klart påverkats negativt men inte så att vi känner oss oroliga för
verksamheten. Vi jobbar idag på nya sätt med digitala lösningar, inga resor och färre
fysiska möten. Men det funkar hur bra som helst. Vi har satt upp ordentliga
hemmakontor och vi är några färre på kontoret på dagarna.
Hur påverkar Brexit?
- Vår verksamhet är väldigt fokuserad på just England med både linjetrafiken och det
egna stuveribolaget i Hull. Men hittills så har de negativa effekterna varit
förvånansvärt små (ta i trä…). Om något så har vi snarare sett en uppgång på
containersidan kopplat till att fler väljer sjöfart framför trailertrafik.
Nåt annat?
- Hoppas att man hittar ett vaccin mot coronan snart! I övrigt ser jag med spänning
fram emot mitt nya uppdrag i styrelsen.

ANNA-KARIN EKMAN TAR
PLATS I STYRELSEN
Anna-Karin Ekman har arbetat hela sitt
yrkesliv som fartygsagent och är sedan
2012 vd på Bror Andrén AB i Karlstad.
– Jag blev väldigt glad när jag fick frågan
från valberedningen och tackar nu för
förtroendet från medlemmarna. Det ska
verkligen bli roligt att jobba tillsammans
med kansliet och de övriga i styrelsen.
Anna-Karin Ekman sitter redan med i
Sjöfartsverkets referensgrupp till projektet
Effektivare anlöp genom digitalisering och
hon är även med i arbetet kring att forma
ett särskilt lotsråd inom föreningen.
– I styrelsen vill jag även driva på för att
förbättra förutsättningarna för sjöfarten i
allmänhet och för Vänersjöfarten i
synnerhet, säger hon till Skeppsmäklarnytt.
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EN NY MEDLEM: HUNNEBO SHIPPING
Varmt välkommen säger vi till årets första nya medlem 2020:
Hunnebo Shipping AB
Malmövägen 44
272 61 Gärsnäs
Kontaktperson: Per Törnblom
Telefon: 070 53 24 999
shipping@hunnebo.net
Specialitet: Torrlastbefraktning och projektlaster
Per Törnblom är sjökapten, men har sedan mitten av 80-talet varit vd för ett flertal av
företagen i Sveriges Skeppsmäklareförening. Kunskapen om projektlaster grundades
redan under tiden till sjöss och har därefter blivit något av ett personligt signum.
Efter att Per Törnblom i mars 2020 lämnade GAC (efter att ha varit dels vd för GAC
Sweden samt koncernansvarig för Project Cargo Logistics) har han flyttat från
västkusten till Österlen och startat Hunnebo Shipping för att främst fortsätta som
specialist på projektlastning.
Men varför gick flytten från väst till öst?
– Österlen är underbart vackert och det är nära till Danmark och Tyskland, vilket är
en fördel om man vill arbeta inom modern shipping. Min ambition är att jag som
konsult ska hjälpa andra shipping- och logistikföretag som inte har egen kompetens
med projektlaster.
Övriga produktområden för Hunnebo Shipping:
 Chartering Services
 Cargo Care
 Supercargo / Port Captain
 CAD-Drawings in Cargo handling
 Cargo Planning and optimizing services
 Cargo Surveyor
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KALENDARIUM
Augusti
20

Styrelsemöte i Göteborg

Oktober
13 – 16

FONASBA-årsmöte i Genua

November
2-12
12

Examen i ICS Tutorship
Höstseminarium, Göteborg

Kansliet är efter detta mestadels stängt fram till 10 augusti,
men Berit Blomqvist svarar i telefon vid akuta ärenden som dyker upp.

Skön sommar önskar vi er alla!
Berit & Anna

Snabba läkartider för snabba stopp i hamn
Frisk och välmående besättning så väl som passagerare är avgörande för en
framgångsrik verksamhet. Vi på Hedda Care erbjuder högspecialiserad vård inom
områden såsom allmänmedicin, kardiologi, gynekologi, psykiatri etc.
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Specialistsjukvård för sjöfolk
Snabba läkartider för snabba stopp i hamn
Frisk och välmående besättning så väl som passagerare är avgörande för en
framgångsrik verksamhet. Vi på Hedda Care erbjuder högspecialiserad vård inom
områden såsom allmänmedicin, kardiologi, gynekologi, psykiatri etc.
Vi erbjuder läkartider med kort varsel för att möjliggöra era ankomst- och
avgångstider.
Hedda Care har mottagningar i Stockholm och Göteborg samt samarbetspartners
över landet.
Exempel på tjänster är:






Recept
Läkarintyg
Covid-tester - antikroppar (genomgången infektion) och PCR (akut infektion)
Mobilt medicinskt team för besök ombord
Sjukvårdsrådgivning via telefon eller videomöte

Tider inom

Specialiserad
läkarvård

24 timmar
Friskintyg för
Covid-19

Mobilt
medicinskt
team

www.heddacare.se
info@heddacare.se
+46 8 425 031 00
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