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FÖRSTA DIGITALA HÖSTMÖTET GICK LANDET RUNT
Visst kändes det konstigt. Efter hundra år av möten och trevligt mingel i alla pauser,
blev det i år istället ett digitalt möte via Teams.
Föreningens höstmöte brukar locka storpublik, förra året slogs det rekord med 150
deltagare. I år när mötet fick hållas digitalt blev vi inte lika många, men det deltog
ändå ett 60-tal personer under det drygt två timmar långa seminariet den 12
november.
Mötet inleddes med en överblick om hur coronapandemin påverkat medlemmarna
under året, sedd främst ur styrelsens perspektiv som ju representerar olika delar av
landet och olika skeppsmäklardiscipliner så som tank, container och torrlast.

Vår nyvalde ordförande Eric Hjalmarsson, vd på Thor Shipping & Transport i Västerås, inledde
rundvandringen landet runt.

Rundvandringen från skärm till skärm kan närmast beskrivas som att det aldrig blev
så hemskt så som vi trodde i våras. Visst blev det ett tapp, men våra industrier kom
ändå relativt snabbt igång och därmed även handeln och sjöfarten.
Det finns dock två stora områden som avvek från mönstret.
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Hans Chen Braas från Blue Water Shipping kompletterade bilden om förhållandena
på kryssningssidan, som ju är värst drabbad av alla sjöfartssegment.
– Efter att mycket varit stängt fick Sverige tillbaka lite trafik i augusti, september,
oktober. I september var Sverige faktiskt det största landet i världen för kryssning med omkring 20 anlöp. Sveriges väg att inte stänga ned totalt har varit bra.
– Än så länge ser det relativt ljust ut för 2021. Alla bokningar finns kvar, men det blir
troligen fler europeiska och färre amerikanska fartyg och färre passagerare, säger
han.

Hans Chen Braas från Blue Water Shipping

Johan Johansson på STL Shipping rapporterade om en dramatisk nedgång i
rorotrafiken när pandemin började och Volvo stängde.
– Vi korttidspermitterade, men bara två månader då volymerna snabbt var uppe igen.
Nu är de nästan högre än innan. Projektlast går bra, på bekostnad av containersidan.
Nästa punkt var farledsavgifterna och den aviserade höjningen, som Sjöfartsverkets
gd Katarina Norén fick försvara. Hon inledde dock med att tacka för en intressant
genomgång i den föregående programpunkten, som hon hade lyssnat på.
Hon betonade skeppsmäklarnas betydelse för Sjöfartsverket.
– 75 procent av lots- och farledsavgifterna tas in av Skeppsmäklareföreningens
medlemmar. Ni är tunga och viktiga kunder.
Hon berättade även om det pågående förbättringsarbetet, där Sjöfartsverket
intervjuat ett antal kunder och kommit fram till att kunderna i stort sett är nöjda, utom
på en punkt.
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– Lotsningen är det mest kritiska momentet, i övrigt är ni mycket nöjda. Vi kommer gå
vidare med synpunkterna som kom fram.
Vad gäller ekonomin hade Sjöfartsverket gått med förlust i år om inte regeringen gett
ett bidrag på 300 miljoner kronor för att täcka underskottet.
Sjöfartsverket har alltså drabbats hårt av epidemin. Efterfrågan på lotsning har
minskat med tio procent, godsvolymerna med 15, passagerarsiffrorna med 60 och
kryssningstrafiken har minskat med hela 90 procent, jämfört med föregående år.
Och nu vill alltså Sjöfartsverket höja avgifterna den första maj 2021.
– Vi har styrelsemöte i december och då kommer vi att fatta beslut. Får vi inte
ytterligare medel från regeringen finns det inget alternativ till avgiftshöjning, även om
det självklart känns helt fel att höja avgifterna just nu, förklarade Katarina Norén.
Vi som satt bakom skärmarna kunde bara hålla med!

Emely Jönsson och Mathias Nilsson lyssnade från Lindéns styrelserum i Åhus.

I det avslutande digitaliseringsblocket inledde Mikael Lind om digitaliseringens
effekter på sjöfarten och då med fokus på fartygsagenterna. Han är docent och
arbetar på RISE – Research Institute of Sweden, ett forskningsinstitut som ska stärka
svensk konkurrenskraft.
Enligt Mikael Lind innebär den ökande digitaliseringen ökad transparens och därmed
förändras landskapet för agenten, som då också behöver en ny affärsmodell och nya
värden. Mikael Lind menar att agentens värde består i ett organisatoriskt kapital: att
ha koll på lagar och regler, och ett socialt kapital, alla de kontakter agenten har.
Agenten kommer fortsatt att vara en viktig mellanman, som kan förmedla ännu fler
tjänster, ännu bättre.
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– Det är inte meningen att digitaliseringen ska ta över jobbet från agenten. Ju mer
uppkopplad man är, desto större möjlighet till ännu bättre service. Samverkan och
digitalisering är väldigt viktigt för shipping, sammanfattar Mikael Lind.
Mikael Renz på Sjöfartsverket arbetar med en annan del av digitaliseringen; FALkonventionen och att digitalisera det internationella regelverket. Det arbetet görs dels
inom IMO, där man nu är klar med mappingen av alla dokument, så att de har
samma språk. Dels inom EU, där ett projekt startat inför att EMSW (European
Maritime Single Window) tas i bruk i augusti 2025.
Mikael Renz tror att agentens arbete kommer att öka till en början, då det blir mer
data och fler aktörer som ansluts.
– I takt med att fler kopplar upp sig minskar arbetet. Det ger förändrade
affärsmodeller, fler transportslag ansluts. Jag tror att ert arbete kommer att utvecklas.
Avslutningsvis berättade Fredrik Karlsson från Sjöfartsverket om arbetet med
navigationsstöd från land.
– Det Svenska konceptet för att assistera fartyg från land ser lite annorlunda ut
jämfört med andra länders pågående alternativ. En av de större skillnaderna är att
där är ordergivning från land en central del medan det Svenska konceptet utgår från
att bryggbesättnigen själv kan ta fartyget till inre bordningsposition eller hela vägen till
kaj efter överenskommen Passage Plan som säkerställer att lots i land och
fartygsbesättning har en gemensam plan för passagen. Lotsen i land ingriper bara
när det uppstår frågetecken eller avvikelser från den överenskomna planen.
Detta har testats med goda resultat i farlederna utanför Oxelösund/Norrköping och
Sjöfartsverket tillsammans med näringen och akademin är nu redo att planera för ett
större projekt som ska göra utförligare analyser och försök, då främst kring
sjösäkerhet, företags- och samhällsekonomiska analys samt inkludera andra
testområden.
– Sjöfartsverket ser gärna ett brett samarbete kring denna möjliga tjänst och ber om
synpunkter eller annat engagemang i kommande projekt. De infrastrukturinvesteringar som spås krävas i form av sensorer i farlederna med mera borde kunna
inkluderas i de infrastruktursatsningar som finansieras av staten då de även skulle
stötta en kommande digitalisering av vårt transportslag och torde vara en mindre
kostnad om jämförelse görs med väg- och järnvägs kostnader för digital infrastruktur.

Presentationerna från talarna skickades ut till deltagarna efter höstmötet, men finns
även på vår hemsida, under medlemsexklusivt. För inloggningsuppgifter, hör av er till
kansliet!
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Efter mötet skickade kansliet även ut en utvärdering av mötet till deltagarna.
Resultatet visade att de överlag var positiva till att det ändå gick att ”träffas” på det
här sättet och att mötet varit både givande och intressant.
På frågan var som var sämst på mötet tryckte vissa på att det var ett visst teknikstrul
när powerpoints skulle visas, men för de allra flesta var svaret givet – det sämsta var
att vi inte kunde ses och prata så där trevligt otvunget i pauser och i lunchen, och att
det inte blev någon avslutande middag.
Men nu tar vi nya tag och nästa års höstmöte är inbokat till 11 november, i Göteborg.
Då blir det först Sjöfartsverkets branschråd, därefter lunch, vårt höstmöte och – en
härlig middag på Chalmersska huset! Boka dagen redan nu!

DIGITAL MOMSKURS GAV MERSMAK

Några av deltagarna i föreningens första digitala kurs någonsin, fr v: Lina Lind Scanlog, kursledare
Monika Edvall E&Y, Marina Pevantus Vald. Andersson, Susanna Scheller GAC, Ulrik Berg Locatum,
Johan Bergström Scanlog, Frida Österlöf och Gustav Paijkull Vald. Andersson samt Lena Kärnbratt
OP Ship.

Sveriges Skeppsmäklareföreningen har även genomfört ännu en momskurs, med 40
deltagare. Efteråt var alla rörande överens om att just denna kurs lämpar sig
osedvanligt väl i digital form och på frågan om de nästa gång vill gå den digital eller
fysiskt svarade exakt hälften digitalt, hälften ville träffas i Göteborg.
Teknikskiftet är nog här för att stanna!
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FONASBAMÖTE MED DELTAGARE I BÅDE AUSTRALIEN
OCH PERU – OCH ALLT DÄREMELLAN

Fonasba har sina möten i oktober varje år, med deltagare från hela världen. Årets
möte skulle ha varit i Italien, och först när vi insåg att det inte skulle gå att genomföra
om vi så ens sköt på det, beslutades att mötena skulle ske digitalt och fördelas ut
mellan november och februari nästa år.
Det är dock en stor skillnad mellan att sitta i samma rum, om än ”jetleggad” och att
var och en sitter hemma i Australien, Japan, USA, Argentina och många länder
däremellan. En del fick sitta kvar halva natten, medan andra fick gå upp extra tidigt.
På själva årsmötet, där bland annat räkenskaperna godkändes och budgeten
fastställdes, beslutades även att alla som hittills varit kvalitetssäkrade genom
Fonasba, det vill säga enligt Fonasba Quality Standard, från och med 1juli 2022 ska
betala 50 Euro årligen för det. Sverige och ett antal andra länder motsatte sig
avgiften, eftersom vi anser att kostnaderna (för bland annat UC och Shipbrokers´
Register) ligger i den nationella föreningen, men vi fick se oss slagna i den fighten.
Det beslutades också att Fonasba ska inrätta ytterligare en ny kommitté Inspiring our
Future Committee som kommer att fokusera på hur digitaliseringen kommer att
påverka vårt yrke i framtiden. Kommittén kommer att hålla ett första webinar den 9
december och medlemmar som vill delta kan kontakta kansliet.
Efter årsmötet vidtog möte i den nystartade Association Best Practices Committee
Meeting som leddes av Berit Blomqvist och Jeanne Cardona (USAs motsvarighet).
Där fick bland andra Finlands Skeppsmäklares vd Sari Turkkila berätta om det stora
omvandlingsarbete som hon drog igång för att blåsa mer liv i den förening hon tog
över för tre år sedan.
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– Det har varit ett hårt arbete att göra oss mera relevanta både för medlemmarna och
för myndigheter och politiker, men nu känner jag att vi lyckats, berättade hon bland
annat.
Eddy Wouters, vd på Antwerp Shipping Federation berättade hur föreningen lyckas
locka över 2 000 deltagare till den mässa som arrangeras ungefär vartannat år i
Antwerpen och som bara är öppen för föreningens medlemmar och deras kunder.
Marc Smulders, ordförande Angolas skeppsmäklareförening, redogjorde för det digra
arbetet med att knyta samman kravet på auktorisation med myndigheternas önskan
att enkelt nå ut till alla relevanta företagare, vilket fått dem att mer eller mindre kräva
medlemskap i föreningen för dem som vill bli auktoriserade av myndigheten.
Arbetet med att sprida goda exempel från andra länder kommer att fortsätta och
nästa möte i den kommittén blir i Antwerpen i början av oktober 2021. Då träffas
förhoppningsvis hela Fonasba fysiskt och kan hålla alla sina underkommittéer under
en och samma vecka. Den avslutande galamiddagen kommer då att sammanfalla
med firandet av Antwerp Shipping Federation som fyller 120 år och den nationella
belgiska föreningen 50 år.

TRANSPORTSTYRELSEN LYSSNADE PÅ REMISSVAREN,
ÄNDRAR SIG OM NYA LOTSREGLERNA

Sveriges Skeppsmäklareförening och ytterligare ett 50-tal remissinstanser har yttrat sig
över Transportstyrelsens förslag på nya och mera riskbaserade regler för lotsplikt.
Transportstyrelsen håller nu på att sammanställa alla synpunkter som kommit in. Men sak
kunde de notera direkt, det blir inga nya regler från nyår.
– Vi kan komma att behöva omremittera vissa delar av våra förslag. Det gör att det inte
längre är aktuellt med ett ikraftträdande redan den 1 januari 2021, säger Johan Skogwik,
sektionschef på sektionen för sjötrafik på Transportstyrelsen.
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Något nytt förslag på ikraftträdandedatum finns i nuläget inte. Transportstyrelsen har även
haft en annan remiss ute vad gäller avgifterna från och med nyåret. De avgifterna har gått
igenom enligt förslaget och den nya föreskriften finns här:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-sjofart/Information-om-nya-ellerandrade-regler/andringar-i-transportstyrelsens-foreskrifter-tsfs-2016105-om-avgifter/

KALENDARIUM
December 2020
7

8

Februari 2021
11

Berit Blomqvist presenterar Sveriges
Skeppsmäklareföreningen och dess medlemmar för
Sjöfartsverkets ledningsgrupp
Berit Blomqvist föreläser under rubriken ”Vad gör en
skeppsmäklare?” i Svensk Sjöfarts utbildningsdag för
myndighetspersoner.

Föreningens styrelse i möte med Sjöfartsverkets ledningsgrupp

12

Styrelsemöte, Stockholm (för båda mötena gäller om Covid-19
tillåter, annars skjuts de på)

17 – 18

Befraktningskurs, Stockholm (om om Covid-19 tillåter, annars
skjuts datumet fram i tiden.)

Maj
6

Styrelsemöte, Göteborg

7

Årsmöte, Göteborg
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DEBATT: SJÖFARTEN BEHÖVER MER ÄN VACKRA ORD!
Sjöfartsverkets gd Katarina Norén har publicerat en debattartikel i flera olika
landsortstidningar och när den kom till Värmlands Folkblad den 18 november kunde vi
inte låta bli att skriva en replik, som publicerades några dagar senare.
Vi citerar den här i sin helhet:
Ingen blir gladare än vi när Sjöfartsverkets gd sjunger sjöfartens lov. Hon har helt rätt när
hon skriver att det inte finns några köer på sjön och att samhället som helhet skulle vinna
på att allt mer gods fördes över på köl, istället för på överfulla landsvägar och
järnvägsspår.
Men när lovorden synas ser vi en verklighet som inte stöttar de vackra fraserna. För så
länge sjöfarten finansieras annorlunda än de övriga transportslagen, kommer de vackra
orden aldrig att realiseras.
Detta är tyvärr extra tydligt för Vänersjöfarten!
Just nu planerar Sjöfartsverkets stora höjningar av både lotsavgifter och farledsavgifter,
vilket Sjöfartsverket är tvingade till eftersom statsmakterna kräver att de ska visa ett
plusresultat, dvs deras kostnader för muddring, utmärkning, lotsar, sjökort och allt annat
som Sjöfartsverket är ålagda att utföra måste betalas av handelssjöfarten. Vi skulle köpa
det resonemanget om alla transportslag behandlades lika, så är det inte. Utländska
lastbilar kan nöta på svenska vägnätet utan att de princip betalar något för det, medan
stora utländska fartyg betalar hundratusentals kronor för att använda vattnet de flyter på.
Just nu vill Sjöfartsverket höja farledsavgifterna med 4,3 procent (för alla utom dom som
får miljörabatt). Genom att sjöfarten måste betala dessa infrastrukturkostnader, som väg
och järnväg i stor utsträckning (i relation till kostnaden) slipper, kommer inte överföringen
ta fart. Det blir helt enkelt för dyrt. Om staten istället behandlade alla transportslag lika
skulle kalkylen ändras och sjöfarten öka.
När det gäller lotsningsavgifterna är det ännu värre. När vi jämför lotskostnaden 2017
med dagens kostnad, ser vi nästintill en fördubbling av avgifterna. Till detta kommer
Sjöfartsverkets förslag att höja avgifterna nästa år med tio procent, och sen med
ytterligare 10 procent 2022, 2023 och 2024.
Det blir snabbt en ny fördubbling. Och då ska man veta att redan idag är lotsavgiften
mellan 30 och 50 procent av anlöpskostnaden när man går sjövägen till Värmland.
Ska vi kunna stoppa utvecklingen med allt tommare vattenvägar krävs det alltså att det
offentliga Sverige ger transportslagen lika förutsättningar. Kan järnvägens trafikledning
finansieras via statskassan borde Sjöfartsverkets VTS-centraler också göra det. Snöröjer
vi våra landsvägar via statliga anslag, borde isbrytningen på Vänern finansieras på
samma sätt.
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Katarina Norén, om du menar allvar med din vision om mera sjöfart, se då till att sänka
sjöfartens infrastrukturkostnader istället för att höja dem. Effektivisera lotsningstjänsten
och hjälp oss i lobbyarbetet med att få isbrytningen finansierad av staten; då slipper vi
höjningar och till på köpet får vi pengar över till en miljöfond som bidrar till att öka
sjöfartens miljöprestanda än mer.
Vi drömmer alla om att mer gods ska föras över från väg till sjö, och vi vet att det är
inlandssjöfarten som har den största potentialen – om den ges rätt förutsättningar!
Anna-Karin Ekman, vd Bror Andrén i Karlstad, skeppsmäkleri och fartygsagentur som
varje år sköter närmare 300 anlöp i hamnarna runt Vänern.
Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening med 126 medlemsföretag i hela
Sverige.

VÅRT REMISSVAR KRING FÖRSLAGET ATT HÖJA LOTSOCH FARLEDSAVGIFTERNA: GENOMFÖR INTE DETTA!
Eftersom detta är en remss som berör våra medlemmar mer än vanligt väljer vi att citera
hela remissen i sin helhet:
Sveriges Skeppsmäklareförening har flera gånger tidigare lämnat synpunkter kring
Sjöfartsverkets ständiga höjning av lots- och farledsavgifterna. Vi brukar skriva att vi
förstår att Sjöfartsverket måste hålla sig inom de ramar som regeringen satt, men att vi
som näring aldrig kan acceptera att de olika transportslagen finanserias enligt olika
principer.
Vi säger följaktligen även den här gången nej till de föreslagna höjningarna av lots- och
farledsavgifter då vi anser att de bara förstärker skillnaderna mellan de olika trafikslagens
brukaravgifter.
Just nu är det dessutom extra mycket fel att införa några som helst höjningar av avgifter
eftersom stora delar av sjöfartsnäringen blöder ymnigt i coronaviruset spår.
* Att återigen höja lotsavgifterna kommer att slå hårt mot alla som försöker bidra till att
Sveriges exportindustri får ut sitt gods, men det kommer att slå extra hårt – igen – mot de
industrier som ska vara med och försöka lägga om från väg till sjö och finns runt Mälaren
och Vänern. När det gäller lotsavgifterna vill vi redan nu dessutom klargöra att om de
planerade höjningarna av lotsavgifterna med 10 procent tre år i följd fullföljs blir det en
dolkstöt för sjöfarten i Mälaren och som att dra ur proppen ur Vänern. Nu kräver vi omtag
på allvar gällande kostnaderna för att använda den lagstadgade lotsen i svenska vatten!
* Att ta bort fjärrzonrabatten nu när både stat och kommun muddrar i Göteborgs hamn för
att locka till sig fler direktanlöp känns inte särskilt genomtänkt.
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* Om Sjöfartsverket står fast och inför alla förslag från den 1 maj nästa år blir det ungefär
samtidigt som de första kryssningsfartygen är tänkta att ankomma; att börja höja just då
känns som en käftsmäll som helt sänker kalkylerna för kryssningsrederiernas redan få
och svårt sargade sommarmånader.
* Vårt absoluta krav är alltså att avvakta med att ta bort rabatter och alla andra förslag till
höjda avgifter (om de alls ska göras) tills vi kunnat blåsa coronafaran över. Samhället har
ställt upp och försökt stötta samtliga drabbade näringar och vi är säkra på att sjöfarten
inte kommer att sättas på undantag. Vi sänder därför vårt starkaste budskap till
Sjöfartsverket:
Kräv att regeringen täcker upp för era minskade intäkter; släng inte den notan på dem
som fortfarande kämpar för att hålla igång världsekonomin!
För att ändå svara på de förslag 1 – 5 som Sjöfartsverket skickat ut på remiss, har vi gjort
följande bedömningar:
1) Inflationsjustering av farledsavgift med 0,3 procent.
Inte mycket att säga något om, är inflationen 0,3 procent och Sjöfartsverket har rätt att
höja max enligt inflation kan de naturligtvis göra det. Men Sveriges
Skeppsmäklareförening anser att höjningen bör vänta till post corona.
Vi vill understryka att det redan idag finns flera rederier som lider av de tidigare höjningar
som Sjöfartsverket genomfört de senaste åren. Jämför vi farledsavgifterna 2016 med
2019 för ett feederfartyg som anlöper Piteå i Bottenviken, en viktig hamn för svensk
export och norrländsk industri, ser vi att farledsavgiften i december 2019 ökat med 64
procent på tre år!
Enligt det aktuella containerrederiet gör de långa ledtiderna till kontinenten det omöjligt att
få rabatt för frekvent trafik då fartygen går på en 14 dagars butterfly-loop. Det blir alltså
bara två anlöp i månaden per fartyg.
Samma rederi ser också svårigheter med att uppnå skalfördelar då hoppet mellan
klasserna i tariffen gör att ett större fartyg snabbt blir en dyr affär.
Fartygen är dessutom ofta chartrade in i flottan varför en ansökan om miljöklass blir en
svår avvägning för de tillfälligt engagerade rederierna. Så länge Sjöfartsverket bara
godkänner CSI (och inte t.ex. ESI som många fartyg faktiskt är betygsatta efter) blir
miljöklassningen för ESI utan inverkan på farledsavgiften.
2) Engångshöjning med fyra (4) procent för att från och med 2021 fullt ut införa
bonus-malus för miljörabatten.
För det första ifrågasätter vi ordet ”engångshöjning”. På vilket sätt är detta en
engångshöjning? Om det nästa år blir dubbelt så många fartyg som är berättigade till lika
stora miljörabatter som 2020, kommer då inte Sjöfartsverket att behöva höja bonus
malus-avgiften igen? Blir det inte 4 procents avgiftshöjning då igen? Plus indexhöjningen?
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Dessutom är vi rent principiellt emot tanken på att betala dubbelt för den miljösatsning
som sjöfarten i våra svenska vatten gjort. Allt sedan miljörabatten infördes i
farledssystemet har det finansierats inom systemet, vilket i sig är en form av bonus
malus. Det har ju historiskt alltid varit näringens avgifter som finansierat miljörabatterna.
Under de senaste åren har Sjöfartsverket drabbats hårt av de låga räntorna som i sin tur
drivit upp avsättningarna för personalens pensionsskulder och notan har gått till
handelssjöfarten. På samma sätt har kostnaderna för fritidsbåtsverksamheten stigit utan
att statens anslag ökat och även helikopterverksamheten lider av ett underskott som
finansieras av handelssjöfarten.
Självklart lider Sjöfartsverket därmed av ett stort finansiellt underskott, men detta har inte
specifikt med miljörabatten att göra; det handlar enbart om att handelssjöfarten inte
kompenseras för de verksamheter som Sjöfartsverket idag måste utföra, men som inte
görs utifrån handelssjöfartens behov.
Vi kräver alltså att Sjöfartsverket först kompenseras fullt ut så att farledsavgifterna enbart
går till kostnader relaterade till handelssjöfarten. Först därefter är vi beredda att diskutera
ett bonus malus-system för sjöfarten. Fram tills att detta sker anser vi att ett bonus malussystem enbart är ett dubbelbeskattningssystem för sjöfarten.
Dessutom vill vi återigen framföra att Clean Shipping Index, CSI, som enda index är helt
feltänkt.
Från kryssningsindustrin anses till exempel att ett bonus malus-systemet som endast
bygger på CSI kommer att bli helt kontraproduktivt eftersom det är en extra dyr och
omfattande process att gå igenom. Inte ens de LNG-drivna kryssningsfartyg som har
väldigt bra omdömen enligt ESI bedömer rederierna vara värda besväret – och kostnaden
– att miljöklassa. Det har investerats stora pengar i att göra kryssningsfartygen mer
miljövänliga så att de klarar alla krav runt om i världen, men så länge Sjöfartsverket
endast tittar på CSI hamnar nästan alla dessa fartyg i klass D. Det är därför billigare att
gå till Sverige med de äldre mindre miljövänliga fartygen, och använda de miljövänligare
fartygen i andra länder där miljöinvesteringarna ger bättre utdelning.
Ett LNG-drivet kryssningsfartyg byggt 2018 med de bästa miljöparametrarna som klarar
Norges extremt hårda miljökrav med råge har en ESI score på 39 och får rabatter i
många av de stora hamnarna runt om i världen, bland annat Göteborgs hamn.
Men på farledsavgiftssidan i Sverige blir ökningen för henne 29 144 SEK per anlöp och
hon har 10 transitanlöp till Stockholm inbokade. Det blir en ökning med nästan 300 000
SEK - exakt samma ökning som för ett fartyg byggt 1998 med endast tillräckliga miljökrav.
Gissa vilket fartyg som kommer att sättas in i Sverigeslingan och vilket som kommer att
gå längs norska kusten.
Vill Sjöfartsverket verkligen motarbeta sitt eget miljöarbete, såsom det beskrivs på
hemsidan: Sjöfartsverket ska arbeta med miljöfrågor på ett sådant sätt att vi ligger i linje
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med Sveriges riksdags mål och beslut om ett ekologiskt hållbart samhälle, och därmed
bidrar till att dessa nås.
3) Slutlig reducering av rabatten (-25 procent eller totalt 4,5 mnkr) för
kryssningsfartygens turn-around anlöp enligt tidigare aviserad plan.
Efter att Sjöfartsverket beslutat om att ta bort rabatterna för kryssningsfartygens turnaround anlöp stred Sveriges Skeppsmäklareförening hårt för att dessa rabatter skulle
fasas ut under en femårsperiod, vilket vi alltså lyckades med. Vi kan därför inte med
trovärdighet motsätta oss att Sjöfartsverket nu vill ta sitt sista steg. MEN VI VÄDJAR OM
ATT AVVAKTA MED DET SISTA STEGET TILLS CORONA ÄR ÖVER!
Kryssningsindustrin är det segment inom sjöfarten som drabbats allra hårdast av
coronapandemin. I princip är det bara upplagda kryssningsfartyg som besökt svenska
vatten under 2020 och vill vi locka dem tillbaka är inte ökade statliga avgifter en
framgångsfaktor. Det finns många kryssningsdestinationer och att få fler turn-around
anlöp är särskilt lockande för samhället runt kryssningshamnen.
Dessutom är det värt att beakta att de 4,5 milj SEK som Sjöfartsverket sparar på detta
drabbar mindre än en handfull rederier. Det kryssningsrederi som förlorar mest på detta
har under en femårsperiod sett sina kostnader öka för enbart farledsavgiften på turn
around-anlöpen med över 3,5 miljoner SEK PER ÅR. Är det verkligen meningen att ett
individuellt rederi ska stå för så stor del av ökningen? Återigen, om detta rederi väljer att
lägga turn around-anlöpen i andra länder där det får större avkastning, blir naturligtvis
ökningen för dem lika stor ändå (om de alls fortsätter gå på Sverige), men den ökningen
kan då kompenseras genom sänkta avgifter för de nya så kallade turn around-anlöpen.
Det enda som då hänt är att Sverige som helhet förlorar hotellnätter och övriga
turistbesök som ofta blir följden när kryssningar påbörjas och avslutas.
Föreningens inställning är dock att det inte är rätt att låta övriga segment finansiera dessa
rabatter, så om sista steget införs post corona, det vill säga när rederierna återfått normal
kapacitet på sina fartyg, har vi inget att invända.
Däremot anser vi att kommuner mycket väl kan subventionera sina hamntaxor eftersom
kryssningsanlöpen gynnar handel och besöksnäring på orten. På samma sätt skulle
staten, som tjänar massor av momspengar på de utländska kryssningspassagerarna,
kunna subventionera fortsatta rabatter genom att ge Sjöfartsverket ett öronmärkt särskilt
bidrag.
Låt inte trenden fortsätta med Östersjökryssningar där rederierna helt enkelt hoppar över
Stockholm på rutten - och det enbart på grund av allt för höga kostnader. När turn
around-rabatten har fasats ut kommer rederierna förmodligen satsa mer på andra turn
around-hamnar runtom Östersjön och i Danmark och Tyskland med fler direkta flyglinjer
till Nordamerika och andra delar av världen än vad Sverige kan erbjuda. Det blir svensk
besöksnäring som får ta den smällen!
4) Slopad fjärrzonsrabatt.
Med ovan sagt, vad kan vi anföra om fjärrzonsrabatten?
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OM den ska tas bort anser vi att även detta bör inledas först post corona. Den globala
världshandeln är viktigare än på länge och vi bör alla bidra till att den kan sätta fart på
allvar igen när corona så tillåter. Då ska inte världshandelns främsta företrädare börja
varje anlöp med ett minus på ca 100 000 SEK, vilket blir fallet för i stort varje fartygsanlöp
som idag görs med fjärrzonsrabatt, om den tas bort.
OM Sjöfartsverket ändå beslutar att den tas bort, säg från och med 2022, anser Sveriges
Skeppsmäklareförening att även dessa rabatter ska fasas ut under en övergångsperiod.
Säg att kostnaden ökar med 20 000 SEK per anlöp för 2022, ytterligare 20 000 SEK per
anlöp under 2023 och så vidare till 2026 då utfasning är helt genomfördförd. Med andra
ord: 80 procents rabatt 2022, 60 procents rabatt 2023 etc.
Men vi kan även diskutera själva vitsen med att ta bort dessa rabatter. Fjärrzonsrabatten
måste ses i ljuset av att farledssystemet idag har en mängdrabatt för de fartyg som
kontinuerligt går i trafik på Sverige. En färja kanske besöker svensk hamn två gånger per
dag, men betalar bara full avgift för två anlöp i månaden, därefter betalas för ytterligare
tre anlöp där rabatt ges. För ett fartyg med trafik på USA tar en rundresa fem veckor,
varje anlöp blir alltså utan rabatt. Fartyg som går till fjärran östern hinner bara med ca fyra
resor per år. Varje anlöp blir alltså med full betalning, medan färjerederierna bara betalar
fullt för en mycket liten andel av sina anlöp.
Inte minst med tanke på corona är det naturligtvis ingen som vill föreslå att
mängdrabatten ska tas bort, eller ens ändras, men det kan vara bra att ha resonemanget
i bakhuvudet inför beslut i den här avgiftsfrågan.
Det borde gå att hitta en kompromiss mellan dagens mängdrabatt och fjärrzonsrabatten,
så att den bara gynnar direkttrafiken utan att alls påverka feederrederierna. Men att hitta
denna den rätta formeln tar tid. Vi föreslår att Sjöfartsverket sätter samman en grupp som
får i uppdrag att arbeta fram ett sådant förslag som kan träda i kraft när corona klingat ut
och allt återgått till det normala.
Sjöfartsverket anser sig kunna öka intäkterna med mellan 12 – 18 miljoner SEK genom
den här reformen, men faktum är att om de fyra, fem rederier som idag får del av rabatten
istället väljer att lasta om på kontinenten blir effekten försumbar på Sjöfartsverket
ekonomi. Men det kanske inte blir feederlinjerna som får godset, om det istället lastas om
på lastbil – då har Sjöfartsverket och miljön bara förlorat på detta.
En extra bieffekt i sammanhanget är dessutom att så länge som direktanlöpen finns kvar
på Sverige har de en prishämmande effekt även på feederlinjerna. I det ögonblicket
Sverige förlorar all direkttrafik skulle feederrederierna gärna ta chansen och öka sina
priser, då även de är väldigt prispressade idag.
Just nu lägger staten och Göteborgs kommun stora pengar på att muddra farleden in till
Göteborg för att just kunna ta emot de stora containerrederierna. Att ungefär samtidigt
som detta blir klart höja farledsavgifter med 100 000 SEK per anlöp kan bli riktigt
kontraproduktivt.
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Dessutom slår ett eventuellt bonus malus-system hårt mot just dessa rederier, då de med
trafik över hela världen har svårt att motivera varför de, utöver ESI, ska miljöcertifiera hela
sin fartygsflotta enligt det svenska Clean Shipping Index när varje enskilt fartyg anlöper
Göteborg kanske fyra gånger om året.
De får alltså svårt att kvalificera sig för miljörabatter, använder alltid lots och får ingen
mängdrabatt.
En sak ska man vara klar över, om rederierna inte lägger om linjemönstret och lastar om
på kontinenten för att sedan bila eller feedra upp godset kommer kostnaderna att läggas
över på slutkund, alltså svensk exportnäring och svenska konsumenter. Är det rätt tid för
det nu?
5) Ökning av lotsavgiften med 10 procent i enlighet med myndighetens långsiktiga
plan att nå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten.
Självklart är denna lotshöjning ingenting som vi kan acceptera, särskilt inte som de varit
på mellan fem och tio procent årligen nu, flera år i rad. Det blir väldigt snabbt en
fördubbling av avgifterna. Det enda rimliga vore att även binda lotsavgifterna till index,
precis som farledsavgifterna. Det är med förskräckelse som vi inser att Sjöfartsverket
istället planerar att höja lotsavgifterna flera år framöver med tio procent årligen!
Vi börjar framförallt fundera på om det är något fundamentalt feltänk som gör att dessa
avgifter måste höjas så mycket varje år. Kanske dags för en haveriutredning för att vända
på alla stenar och försöka hitta en lösning framåt?
Vi drömmer alla om att mer gods ska föras över från väg till sjö, och vi vet också att det i
så fall är inlandssjöfarten som har den största potentialen – om den ges rätt
förutsättningar. Nedan visas två exempel på lotshöjningar som drabbat näringen.
Exempel Vänern
Exemplet gäller ett fartyg som går genom Göta älv upp till Gruvön:
Fartyget XXXX
GT

2248

NT
Dödvikt
(lastintag)

1327
3950
2017

2018

2019

2020

2021

Lots upp 18 h 19291

32758

34340

36101

39730

Lots ner 17 h 18318

31756

33290

34997

38515

Båtman
6000
Farledsavgift
fartyg
6182

6000

6000

7200

7200

9890

10080

10280

10720

Farledsavgift last
8613

6815

9480

9677

10112
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Beredskap
Totalt (kr)

2970

3025

3085

3220

58 404,00 90 189,00 96 215,00 101 340,00 109 497,00

Detta visar alltså på en näst intill fördubbling av avgifterna sedan 2017. Är det någon som
tror att detta får fart på någon överflyttning?
Exempel Mälaren
Ett mindre containerrederi med trafik på östkusten till UK och Benelux har jämfört
kostnadsutvecklingen för att anlita lots mellan Landsort och Västerås, en lotsresa som tar
ca 8 timmar att genomföra.
Denna sträcka kostade 2016 för fartygsstorleken med nettodräktigheten 1 000-1 999
20 215 SEK per väg, eller 40 430 SEK per anlöp i Västerås.
Idag 2020 kostar samma lotssträcka 33 525 SEK, vilket ger 67 050 SEK i bara
lotskostnader per anlöp - en ökning med 65 procent.
Nu vill alltså Sjöfartsverket höja lotstaxan ytterligare med tio procent. Det betyder att den
lotsning som så sent som för 4 år sedan kostade 40 430 SEK mellan Landsort och
Västerås 2021 kommer att kosta 73 790 SEK - en ökning från 2016 med 82 procent för
trafik på Mälaren. Är detta rimligt?
Rederiet som lämnat uppgifterna konstaterar att de sett hur lotskostnaderna ökat med 2,6
milj SEK sedan 2016. Bara det här senaste förslaget med tioprocentiga höjningar kommer
att generera en lotsnota som stiger för 2021 med 600 000 SEK.
Ovanstående är uträkningen för ett rederi med veckoanlöp i Västerås, men hamnen som
helhet har ca 800 anlöp per år.
Vill samhället visa att det är allvar med överflyttning är det nog inte kostnadsökningar som
krävs. Samtidigt är det svårt att motivera att den övriga sjöfarten ska finansiera utökade
rabatter.
Mälaren har idag 10 procent och Vänern 30 procents rabatt på lotstaxan, ändå slår det så
illa eftersom lotssträckorna är så långa. Även här behöver alltså staten gå in med någon
form av kompensation till Sjöfartsverket så att överflyttningen kan ta fart på allvar. Om det
är det man vill.
NÅGRA AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Det verkar som om Sjöfartsverket kommit till vägs ände med sina ständiga
avgiftshöjningar. Nu börjar höjningarna slå så hårt att de blir kontraproduktiva och
minskar sjöfarten istället för att öka den. Mindre sjöfart betyder mindre intäkter. Eftersom
Sjöfartsverket nästan enbart har fasta kostnader för sin verksamhet kommer det i sin tur
kräva högre avgifter för de kvarvarande i en allt mer nedåtgående spiral.
Nu får det vara slut på detta!
Sjöfartsverket måste kompenseras för fritidsbåtsverksamheten!
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Kompensera Sjöfartsverket för fritidsbåtarnas kostnader, eller fördubbla den registeravgift
fritidsbåtsägarna idag betalar till Transportstyrelsen och sänk längdkravet för när de ska
börja betala till 9 meter och låt alla de pengarna oavkortat gå in i Sjöfartsverket kassa.
På samma sätt undrar vi om inte Trafikverket borde betala någonting i farledsavgifter för
sina färjor. Är det verkligen så att de inte kostar Sjöfartsverket något? Om så är fallet bör i
alla fall inte den kostnaden vältras över på handelssjöfarten.
Likställ all vinterväghållning – låt isbrytarna finansieras via statskassan
Vi kräver att all isbrytning likställs med vinterväghållning på väg och järnväg. Då skulle
Sjöfartsverket få minst 300 miljoner årligen i ökat statligt anslag till investering och drift av
isbrytare, vilket kan utmynna i följande:
* Ytterligare ökning av miljörabatten så att de mest miljöanpassade fartygen kan komma
ner i noll kr i fartygsrelaterad farledsavgift, inkl det som idag kallas beredskapsavgift –
utan att införa ett dubbelt bonus malus-system.
* Avskaffande av godsbaserad farledsavgift för allt inrikes gods.
* Allt gods som tidigare transporterats på väg skulle kunna befrias helt från godsbaserad
farledsavgift under en treårsperiod och därefter en gradvis avtrappning.
* Fortsatta satsningar på att ta bort skevheter i dagens system, som kanske kan
förhandlas fram genom kloka representanter för hela sjöfartsklustret.
* Tillsätt en kommission som får till uppgift att föreslå konkreta åtgärder för att få ner
kostnaderna för lotsning. Kanske är det navigationsstöd från land som behövs för att
sänka lotskostnaderna, kanske kan lotstjänsten utföras i privata, men certifierade, bolag
som arbetar enligt småföretagarprincipen ”vi jobbar när kunderna behöver oss”, kanske
finns det andra förslag ute i näringen. Bara en sak vet vi, menar politikerna allvar med
budskapet att mer gods ska gå på sjön, då måste det bli slut på dessa eviga
avgiftshöjningar!
Se till att vi nu på allvar gör verklighet av vår vision om att vi ska flytta gods från överfulla
landsvägar till glest trafikerade vattenvägar. Genomför inte dessa höjningar! Ge inte
Mälaren denna dolkstöt och dra inte ur proppen ur Vänern!

Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)

Nr 11 2020 sid 18
www.swe-shipbroker.se

