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HÖJNINGEN AV FARLEDSAVGIFTERNA SKJUTS UPP TILL
HÖSTEN
Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att inte höja farleds- och lotsavgifter som planerat
den första maj. Anledningen är den rådande situationen med ett osäkert läge gällande
Coronapandemin. Något som föreningen tillsammans med övriga Sjöfartssverige påtalat
för Sjöfartsverkets styrelse och i diverse tidningar nu i vinter.
– Vi tar hänsyn till den stora osäkerhet kring marknadsutvecklingen som finns inom flera
delar av branschen och skjuter på den planerade avgiftshöjningen. Många aktörer har det
kämpigt och vi vill göra vad vi kan för att branschen ska klara sig ur den här krisen, säger
Katarina Norén, gd vid Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.
Avgiftshöjningen kommer istället att genomföras den 1 september. Ursprungligen var
höjningen planerad till årsskiftet men har nu skjutits upp för andra gången. Det blev
möjligt sedan regeringen tillfälligt tagit bort vinstkravet på Sjöfartsverket.
Däremot har Sjöfartsverket en ansträngd ekonomi och behöver ökade intäkter för att klara
kommande investeringar i nya fartyg.
– Vi har föreslagit en förstärkning av anslagen. Det är avgörande för att säkerställa
sjöfartens konkurrenskraft och är i linje med regeringens godsstrategi som förespråkar
överflyttning från väg till sjö. På sjön finns kapacitet och underhållskostnaden är lägre,
säger Katarina Norén.
– Vi är glada över att detta inte infördes under pandemin i alla fall, även om vi inte vill se
någon höjning alls, säger Berit Blomqvist i en kommentar. Däremot är vi nöjda med att
fjärrzonsrabatten, om den nu absolut måste tas bort, i alla fall fasas ut under tre år. Även
om vi förslog en utfasning under fem år.
– Att kryssningsindustrin får behålla sin ”Turnaround-rabatt” över sommaren är bra.
– Jag förstår att Sjöfartsverket måste höja, men jag kan inte förstå att inte staten skjuter
till medel så att Sjöfartsverket blir skadelösa efter coronans härjningar. Det görs ju för
övriga branscher. Vi är fortsatt kritiska mot både lotsavgiftshöjningen och höjningen av
farledsavgifterna, säger Berit Blomqvist. Det kommer bara skada AB Sverige.
Om inte staten skjuter till extra medel blir det alltså från första september följande
höjningar:





Lotsavgifterna höjs med 10 procent.
Farledsavgifternas höjs generellt med 0,3 procent för alla och med ytterligare 4 procent för
alla som inte får miljörabatt. Sjöfartsverket lanserar då vad de kallar ett bonusmalussystem där de som inte får miljörabatt får finansiera hela miljörabatten.
”Turnaround-rabatten” för kryssningsindustrin tas bort i sitt sista steg.
Fjärrzonsrabatten minskas med en tredjedel.

Sjöfartsverket har ännu inte fått upp de nya avgifterna på sin hemsida.
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FÖRENINGEN UPPVAKTAR TRAFIKUTSKOTTET OM
LÄGRE LOTSKOSTNADER OCH STATLIG ISBRYTNING
Inom ramen för Sveriges Skeppsmäklareförenings engagemang i Maritimt Forum
gavs nyligen chansen att delta i Trafikutskottets digitala möte inför
sjöfartsbetänkandet som ska klubbas senare i vår.
Under en timme fick Skeppsmäklareföreningen samt Svensk sjöfart, Sveriges
hamnar och Skärgårdsredarna utveckla sin syn på vad som kan utveckla sjöfarten
och få fart på överflyttningen från väg till sjö.
Berit Blomqvist som representerade föreningen fokuserade på sjöfartens
samhällsnytta och på föreningens två viktigaste frågor:
1) Hjälp oss få ner lotskostnaderna, framförallt på våra inre vattenvägar!
2) Se till att isbrytningen finansieras på samma sätt som all annan infrastruktur!

– När det gäller lotskostnaderna finansieras de idag genom lotsavgifter. Det fungerar
hyggligt i de flesta fall. Man kan se det som en tjänst som den som använder också
ska betala för. Inget konstigt med det. Men när det gäller sjöfarten på Mälaren och i
Vänern blir det lite mera komplicerat än så, underströk Berit Blomqvist.
– För att kunna ta in ett fartyg till Köping behövs det lots i ungefär elva timmar. För att
ta ett fartyg genom Trollhätte kanal och upp till Karlstad behövs det lots i ungefär 18
timmar.

– Sjöfartsverket har trappat ner de rabatter som tidigare gavs för de här sträckorna
och under de senaste åren har därför lotskostnaden mer eller mindre fördubblats och
idag nått en nivå där sjöfarten snart inte är ett alternativ längre. Det är ju ganska synd
nu när staten anslagit miljardbelopp för att säkerställa nya och bredare slussar för
just Vänern och Mälaren.
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– Sjöfartsverket har aviserat tio-procentiga lotsavgiftshöjningar de kommande åren!
Nu går det inte längre, nu hissar vi SOS-flagg och begär nödhjälp. Varför inte jämföra
lotsen med järnvägens trafikledning?
– Om ni gjorde det skulle det inte vara konstigt om staten sköt till medel så att
lotskostnaden för Mälaren och Vänern kunde halveras. Jag tror att de övriga
lotslederna kan bära sina kostnader, de lotslederna är helt enkelt inte så långa att de
slår lika hårt per transporterat ton. Om ni tänker efter är det ju ganska små fartyg som
trots allt kan gå våra insjöar. Små fartyg, men ändå fartyg som kan avlasta stort på
våra landsvägar!
Ett enda vänerfartyg motsvarar i runda slängar 50 lastbilar på riksväg 45.
Och det är ju där samhällsnyttan kommer in. Vi vill ju ha bort så mycket gods
som möjligt från våra vägar eller hur?
– När det sen gäller farledsavgifterna så vågar jag, som ändå representerar i stor sett
all utländsk fartygstrafik i svenska vatten, säga att det är väl klart att sjöfarten ska
betala för sig! Precis som vi anser att de andra transportslagen ska betala för sig,
poängterade Berit Blomqvist.
– Jag och Sveriges Skeppsmäklareförening tycker inte att farledsavgifterna ska
sättas ner till noll för att istället betalas av oss svenska skattebetalare. Men det ska
vara en brukaravgift som är satt efter samma principer för alla. Det är i det
sammanhanget man ska se våra krav på statlig finansiering av isbrytningen.
Likställ isbrytning med all annan vinterväghållning på våra statliga vägar. Ge
Sjöfartsverket snarast klartecken så de kan beställa de isbrytare de behöver och ge
samtidigt anslag för all drift av dem!
– Jag lovar er, aldrig har ni fått så mycket samhällsnytta för 300 miljoner som då!
Vi har nämligen ett förslag på hur de pengarna ska fördelas och för att förstå det
måste man veta att farledsavgifterna är tudelade. Rederierna betalar en fartygsdel
och en beredskapsavgift och varuägarna betalar sin del i form av godsbaserad avgift.
Om lasten är passagerare avkrävs rederiet även en passageraravgift.
– De 300 miljonerna som Sjöfartsverket sparar om staten finansierar driften av
isbrytarna tycker vi inte ska smetas ut på alla, utan bara till de som uppfyller alla våra
gemensamma transport- och miljömål.
Pengarna skulle alltså kunna användas till följande:
1) Utökad miljörabatt på fartygsdelen för de mest miljöanpassade fartygen i våra
svenska farvatten som då även bör kunna inkludera beredskapsavgiften i
rabattsystemet.
2) 100 procents miljörabatt på varudelen av farledsavgifterna för allt inrikes
gods. (Vi kallar det miljörabatt eftersom vi anser att det alltid är ett bättre alternativ
för miljön att långväga gods går sjövägen istället för landvägen.)
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3) Vi förordar även att samtliga transportlösningar som innebär en överflyttning
av gods från väg till sjö (alltså även utrikes sådan) ska kunna få rabatt på de statliga
avgifterna. Det enklaste och mest transparanta vore ett rabattsystem som gav 100 %
rabatt på varudelen av farledsavgiften under två år, 75 % rabatt år 3, 50 % år 4 och
25 % år 5 – för allt gods som idag går på bil.
– Om detta genomfördes skulle de mest miljöanpassade fartygen i inrikes trafik helt
kunna befrias från farledsavgifter. Det samma skulle gälla för ny trafik som flyttar
gods från väg till sjö. Och de fartyg som inte kör överfört gods eller gods i inrikestrafik
skulle i alla fall slippa den fartygsrelaterade delen av farledsavgifterna – om de tillhör
de mest miljöanpassade fartygen!
– Det blir mycket samhällsnytta för de 300 miljoner som det skulle kosta att
anslagsfinansiera isbrytningen, på samma sätt som all annan vinterväghållning.

SÅ HÄR TYCKER PARTIERNA OM VÅRT FÖRSLAG
Efter mötet bad vi de olika partiernas sjöfartspolitiska talespersoner säga något om vårt
förslag. Samtliga svarade!

Helena Gellerman, Liberalerna
– Liberalerna anser att sjöfarten har stor betydelse för svenska transporter och
näringslivets konkurrenskraft.
– Vi följer utvecklingen av Sjöfartsverkets ekonomiska förutsättningar, inte minst nu under
pandemin, och dess koppling till lots- och farledsavgifter. Vi anser att Sjöfartsverket ska
kvarstå som affärsverk och därmed att den kommersiella sjöfarten ska bekosta stora
delar av verksamheten.
– Samtidigt ser vi att högre lots- och farledsavgifter får oönskade effekter i form av lägre
svensk konkurrenskraft gentemot grannländer samt att höga lotsavgifter slår hårt mot
inlandssjöfarten med dess högre lotsbehov. Avgifterna bör också ges en miljöstyrande
effekt.
– Mot den bakgrunden anser vi att anslagsnivåer och finansiering av kommande isbrytare
bör ses över ställt mot konsekvenserna av kraftigt höjda avgifter.
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Jessica Thunander, Vänsterpartiet
– Först vill jag säga att jag tycker ni alla gjorde mycket bra dragningar för oss i
Trafikutskottet!
– I själva sakfrågan arbetar Vänsterpartiet för större anslagsfinansiering av sjöfartsverket,
vilket inkluderar isbrytningen. Det är rimligt att staten tar ett större ansvar. Vi var med och
fick igenom ett tillkännagivande förra året om att sjöfartsverkets finansiering och
organisation ska ses över, i stort baserat på vår sjöfartsmotion.
– Vi anser också att farledsavgifterna måste bli bättre miljö- och klimatstyrande än idag.
Era förslag är intressanta och vi kommer att ha med och tänka igenom dem när vi ser
över vår politik gällande farledsavgifter. Dock är det så att riksdagen fastställer mål och
riktning, men detaljerna är det sjöfartsverket som utarbetar.

Johan Büser, Socialdemokraterna
– Det är alldeles uppenbart att behovet av nya isbrytare är stort. Det är viktigt för såväl
Sveriges industri som för vår konkurrenskraft. Sedan den socialdemokratiskt ledda
regeringen tillträdde 2014 har historiskt stora satsningar gjorts på infrastruktur, och
sjöfartens andel av den nationella planen har blivit större. Fördjupningen av exempelvis
Göteborgs hamn och Luleå hamn är utpekade föremål för statliga investeringar. Under
coronapandemin har de breda penseldragens politik bidragit till att arbetstillfällen har
kunnat räddas inom flera branscher. Vi ser att behoven är fortsatt stora, också efter
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pandemin. Inte minst inom infrastrukturområdet i allmänhet, och inom sjöfarten i
synnerhet.
– Nya isbrytare är viktigt att prioritera. Det är också något som hela sjöfartsnäringen
inklusive ytterligare aktörer inom näringslivet är överens om. Sjöfartsverket och finska
Trafikledningsverket tecknade i november förra året ett avtal om ett designprojekt för nya
isbrytare. Det väntas vara klart i slutet av detta året. Därefter kommer ett slutligt beslut att
fattas gällande nya isbrytare. Naturligtvis kommer frågan gällande vilken finansiering som
är aktuell att komma upp då.
– Förslaget som kommer från Sveriges Skeppsmäklareförening om att finansiera
isbrytarna som övrig infrastruktur är naturligtvis ett intressant förslag. Att vi har en väl
fungerande infrastruktur överlag i vårt land, även efter coronapandemin, kommer att vara
en viktig prioritering för Socialdemokraterna.

Magnus Jacobsson, Kristdemokraterna
– Kristdemokraterna vill öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft eftersom de svenska
vattenvägarna är underutnyttjade. Sjöfarten betalar för underhållet av sina transportleder
genom att farledsavgifter betalar för isbrytning.
– Finansieringen av framför allt isbrytning, men även annat farledsunderhåll, bör
förändras och börja överföras till anslagsfinansiering. Vi vill framförallt främja
konkurrensneutralitet för alla transportslag.
– När sedan isbrytningen anslagsfinansieras finns det starka skäl att vikta frigjorda medel
så att rabatterna på farledsavgifterna blir miljöstyrande i likhet med vad Sveriges
skeppsmäklareförening föreslår.
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Emma Berginger, Miljöpartiet
– Miljöpartiet ser sjöfarten som ett viktigt och energieffektivt transportslag som kan hjälpa
oss att nå våra klimatmål och vi vill se över olika möjligheter att öka sjöfartens
konkurrenskraft. Till exempel vore det intressant att se över möjligheten att sänka
maxtaket för lotskostnaden för Vänern och Mälaren för att främja trafiken på våra inre
vattenvägar som har en outnyttjad potential för mer trafik.
– Isbrytningen är oerhört viktig för att få en fungerande trafik till och från hamnarna i norra
Sverige även under vinterhalvåret. Miljöpartiet vill liksom Skeppsmäklareföreningen att
isbrytningen anslagsfinansieras. Exakt hur de medel som i så fall frigörs i Sjöfartsverkets
anslag ska användas behöver vi titta närmare på, men det är ingen hemlighet att
Miljöpartiet vill öka miljöstyrningen i farledsavgifterna.

Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna:
– Att Sverige är i stort behov av nya isbrytare är alla medvetna om och sjöfartsverket har
inte ekonomi att stå för dessa vilket gör att staten måste gå in och betala för dem. Med
tanke på sjöfartsverkets ekonomi gör det stor skillnad om staten också tar kostanden för
driften av isbrytarna.
– Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att se över Sjöfartsverkets finansiering, ett
uppdrag som förhoppningsvis sker skyndsamt då risken annars är att sjöfartsverket
fortsätter öka avgifterna för sjöfarten. Med tanke på digitaliseringen bör man även se över
hur lotsning ska ske framöver, det finns stora möjligheter att sköta lotsning från distans
och därigenom minska kostnaderna för sjöfarten och minimera antalet fysiska besök på
fartyg och på så sätt få lägre kostnader för lotsning.
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– Vad gäller farledsavgifter bör den ses över och minskas. Vi håller med om att det är
viktigt att det finns en miljöstyrning där de rena fartygen får lägre kostnader, samt att de
gynnar kustsjöfarten. Vi vill verkligen gynna fartyg som åker skytteltrafik längs kusterna
och hämtar gods som annars hade transporterats med lastbil.
– Vad gäller pråmtrafiken på de inre vattenvägarna finns det ju inte idag, alltså har inte
Sjöfartsverket idag några intäkter därifrån och då förstår jag inte varför man inte kan låta
den trafiken åtminstone i början vara helt avgiftsfriad för att få en bra start.
– Vi får inte glömma att logistikföretagen gör som de alltid gjort. Det är inte helt lätt att få
dem att ändra fraktmönster. Därför är det extra viktigt att politiken är tydlig med att vi tror
på sjöfarten och arbetar för sjöfartens möjligheter att stärka sin position som transportör
av såväl gods som personer.

Mikael Larsson, Centerpartiet:
– Centerpartiet driver frågan om nya isbrytare. Vi anser att regeringen bör utreda hur en
upphandling av nya isbrytare bäst genomförs utifrån olika behov från näringsliv och
myndigheter. Detta kommer att bli en investering i miljardklassen, givetvis beroende på
hur många fartyg man beställer.
– När det gäller hur sjöfarten ska ställa om i en mer klimatvänlig riktning vill vi från
Centerpartiet att regeringen ger Sjöfartsverket i uppdrag att bättre analysera effekterna av
sina befintliga avgifter och avgiftsförslag avseende miljöstyrning. Vi vill i förlängningen se
en utvecklad miljödifferentiering med avseende på dess effekter på överflyttning av gods
till sjöfart. Det ska vara lönsamt att investera i miljö- och klimatvänlig teknik.
– Miljöstyrningen inom sjöfarten ska ta fasta på intermodala transportlösningar som
stimulerar ett transportslagsövergripande godsflöde och överflyttning av gods till sjöfarten.
– Man ska också komma ihåg att de enskilda hamnarna har en roll i denna omställning,
genom att premiera fartyg som satsar på grönare bränslen och mindre utsläpp.
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Anders Hansson, Moderaterna:
– Intressanta frågor och upplägg som ni föreslår. Om vi börjar med isbrytningen är den
grundläggande för att svensk industri norr om Stockholm och vid våra större sjöar ska
kunna exportera och importera gods sjövägen under vintertid.
– Sjöfartsverket ansvarar som alla vet för isbrytning och drift av våra isbrytare.
Verkets dåliga ekonomi har dock medfört att jag anser att det inte är rimligt att tro att
verket skulle kunna klara denna uppgift framöver. Som ett av de kvarvarande
affärsverken så ska Sjöfartsverkets ekonomi finansieras genom avgifter på
handelssjöfarten.
– Detta har lett till ett fullständigt Moment 22 där verket höjer såväl lots- som
farledsavgifter i rask takt för att klara sitt underskott. Detta föranleder att svensk sjöfart blir
dyrare och mindre konkurrenskraftig med risk för att vi förlorar viktig sjöburen handel.
– Den 22 april 2020 avgav därför majoriteten i riksdagen (M, SD, V och KD) ett
tillkännagivande mot regeringen att utreda Sjöfartsverkets verksamhets- och
finansieringsform i syfte att hitta en myndighetsorganisationsform och finansiering som är
hållbar över tid. Mig veterligen har dock inte regeringen agerat kring detta ännu.
Hur regeringen kan anse att en myndighet med så dålig ekonomi skulle kunna klara att
betala ca 5 - 6 miljarder kronor för nya isbrytare är för mig obegripligt.
Hur ställer Moderaterna sig då till frågan om att anslagsfinansiera inköpen och/eller
driften av isbrytningen?
– Vi anser att det är troligt att Sjöfartsverkets isbrytare och drift måste anslagsfinansieras.
Detta är dock något som en utredning med anledning av vårt tillkännagivande skulle titta
på och därefter föreslå en bästa finansieringsform.
Hur ser ni på förslaget om att de pengar som kan friställas om staten tar över
driften av isbrytning ska styras till miljörabatter för rederier som deltar i
omställningen till bättre miljöanpassade fartyg?
– Vi inom M ser väldigt gärna ett mycket bättre system med miljödifferentierade
farledsavgifter. De som använder sig av bättre miljöanpassade fartyg bör få större rabatt
på farledsavgifter.
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– Hur fördelningen av den rabatten borde se ut mellan de olika avgifterna inom
farledsavgifterna måste gås igenom och avvägas noggrant.
– Jag tror inte att inrikessjöfarten helt kan befrias från farledsavgifter, men ser gärna här
ökade incitament för överfart från väg till sjö. Här blir dock lotsavgifterna viktiga. Det är
ingen mening att sänka farledsavgiften om Sjöfartsverket samtidigt höjer lotsavgifterna.
– Den 22 april 2020 riktade riksdagen även då ett tillkännagivande mot regeringen om att
en översyn av miljödifferentieringen av farledsavgifterna bör göras i syfte att säkerställa
att utformningen skapar incitament för ytterligare klimatåtgärder utan att missgynna
sjöfarten. Mig veterligen har dock inte regeringen tagit tag i denna fråga heller…
Detta system sköts idag av Sjöfartsverket och med tanke på det verkets nuvarande
ekonomi ser det mörkt ut för ökad differentiering och rabatter.
– Det är således grundläggande att vi får ordning på Sjöfartsverkets ekonomi för att
kunna säkerställa såväl isbrytning som rimliga farleds- och lotsavgifter. Vi ser gärna att de
sistnämnda sänks istället för de höjningar som skett under de senaste åren.
– Vi vill också öka miljödifferentieringen av farledsavgifterna i syfte att skapa incitament
för miljömässigt bättre fartyg och för vår inrikessjöfart.
– Om utformningen bör vara så som ni föreslår vågar jag ärligen inte säga. Det måste
vägas in för ett välfungerande godsförsörjningssystem i sin helhet.

SJÖFARTSVERKET KRÄVER ATT ISBRYTNINGEN FÖRS IN
I NATIONELLA PLANEN – VI HÅLLER MED!
”För att stärka sjöfartens konkurrenskraft, samt för att nå de mål som regeringen har med
överflyttning av godstransporter från land till sjö, krävs större åtgärder riktade mot
sjöfarten.” Så skriver Sjöfartsverket i sitt remissvar inför transportinfrastrukturplaneringen
för perioden 2022–2033 och 2022–2037. Denna planering kommer senare att ligga som
grund för den infrastrukturproposition som regeringen lägger senare i vår.
Sveriges Skeppsmäklareförening ställer sig till 100 procent bakom ansatserna i
Sjöfartsverkets remissvar!
I remissvaret blir det tydligt att sjöfarten behöver ökas då det är trångt på väg och järnväg
men finns gott utrymme på sjön. För att nå det målet behöver det bli en större
konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen samt tydliga satsningar för att fördela
om kostnaden mellan transportslagen.
Vi citerar här Sjöfartsverkets egen sammanfattning:
”Sjöfartsverket vill särskilt lyfta upp ett par synpunkter som är av största vikt.
Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)
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Finansieringen av nya isbrytare, samt driften av dessa, bör finnas med i kommande
nationell plan
Sveriges nuvarande isbrytare lever på lånad tid. Om inget görs riskerar hamnar i
Bottenviken att få stänga i upp till 130 dagar om året med stora samhällskostnader som
följd när isbrytningen inte längre kan leverera. Våra nuvarande isbrytare är i stort behov
av att snarast bytas ut. En så pass stor kostnad kan inte hämtas hem genom en höjning
av avgifter eller på annat sätt rymmas inom Sjöfartsverkets budget utan kräver ett tillskott
från ägarna. Isbrytning bör jämställas med vinterväghållning på väg och järnväg och
därmed ingå i den kommande nationella planen. Det gäller både investering i nya
isbrytare samt driften av dem.

Ökade satsningar på överflyttning av godstransporter från land till sjö
Analyser visar att 5–10 procent av godstransporterna i Sverige kan flyttas över till sjöfart.
Det motsvarar tiotusentals lastbilstransporter som skulle frigöra kapacitet på land
samtidigt som det skulle gynna klimatet. Här behövs en rad åtgärder för att förverkliga
målet om fler sjötransporter. En näringslivspott för sjöfart, full statlig finansiering av
slussar, kanaler och fritidsbåtar och en större ekobonus är exempel på åtgärder som
skulle bidra till att sjöfartens del av transporterna ökade.
Ett effektivare utnyttjande av transportslagen
I den föregående nationella planen upptar sjöfarten knappt en procent av
investeringsmedlen samt noll procent av driftmedlen som istället liksom hela
hamnkostnaden betalas av yrkessjöfarten själva till skillnad från väg- och järnväg. I
remissförslaget ser vi ingen ökning samtidigt som det finns stor ledig kapacitet i både
farleder och hamnar där en överflyttning skulle leda till stordriftsfördelar och både
minskade marginalkostnader och ökad hållbarhet. Här behöver kommande nationell plan
på ett bättre sätt gynna en effektivt utnyttjande av hela transportsystemet. Sjöfartens roll i
det svenska transportsystemet måste tydliggöras och stärkas.”
Från Sveriges Skeppsmäklareförenings sida kan vi bara konstatera: Vi kunde inte själva
sagt det bättre!
Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)
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DEBATTEN FORTSÄTTER - FLERA ISBRYTARSEMINARIER

22 mars: Stärkt konkurrenskraft för svensk industri
Den 22 mars kl 13 00 arrangerar vi tillsammans med föreningen Svensk Sjöfart,
Mellansvenska handelskammaren, Näringslivets transportråd, Maritimt Forum,
Skärgårdsredarna, Norrbottens Handelskammare, Sveriges Hamnar, Jernkontoret och
Skogsindustrierna ett digitalt isbrytarseminarium. Det blir föredrag med olika intressenter
och en avslutande debatt med riksdagspolitiker, då främst sådana som sitter i
näringsutskottet.
För program följ länk: Isbrytarseminariet Stärkt konkurrenskraft för svensk industri

2 mars: Sjöfartsverkets branschråd med isbrytartema
Även Sjöfartsverkets nästa digitala branschråd handlar om isbrytning och sker redan
den 2 mars kl 13 30 – 15 00
Under seminariet redogör Sjöfartsverket för isbrytarverksamheten och den nya
generationens isbrytare som just nu designas. Vilka utmaningar väntar i framtiden?
Katarina Norén, generaldirektör, Anders Dahl, isbrytarchef, Fredrik Backman,
rederidirektör och Dan Broström, projektledare deltar
Anmälan görs här: https://link.webropolsurveys.com/S/E511592BF59C84C6
Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)
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13–14 APRIL: BEFRAKTNINGSKURS I STOCKHOLM
Vi vet fortfarande inte om det är möjligt att genomföra befraktningskursen som planerat
13 – 14 april. Senast 15 mars kommer vi att bestämma oss och om restriktionerna då
ändrats så att det blir tillåtet med sammankomster för upp till 25 personer kommer vi att
genomföra kursen. Detta eftersom vi alltså kommer kunna samlas under säkra
omständigheter i stora lokaler som ger gott om avstånd mellan deltagarna.
Så anmäl dig med en gång till kursen som alltid får högsta betyg för att den ger
deltagarna en första insikt om sjöfartens blodomlopp – befraktning!
Antalet är begränsat till 25 personer och genomförs självklart efter Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer. Just nu har vi 15 anmälningar. Anmälan blir alltså
inte bindande förrän 15 mars.
Vilka vänder sig kursen till?
* Alla som kommer i kontakt med befraktning på skeppsmäkleri eller rederi.
* Den som arbetar inom industri eller handel och köper in sjötransporter.
* Andra sjöfartsanställda som vill bredda sina sjöfartskunskaper.
* Även andra som vill förkovra sig i sjöfartens villkor, oavsett om man jobbar på
Sjöfartsverket, Tullverket, Trafikverket eller Transportstyrelsen.
Kursen bygger på en blandning av undervisning och problemlösning i grupp.
Sveriges Skeppsmäklareförening är kursarrangör, men all undervisning ges av
skeppsmäklare Patrick Hillenius, före detta vd på Gothenburg Chartering i Göteborg.
Patrick Hillenius har arbetat med torrlastbefraktning i över 30 år. Han är en uppskattad
föreläsare på World Maritime University, Malmö, och har också i många år undervisat i
befraktning på Sjöfart och Logistik på Chalmers.
Hela programmet inklusive kursmaterial, lunch, fika och middag kostar 9 000 kr exkl
moms, per person. Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening har rätt att söka
stipendium för anställda som går kursen.
Undervisningen sker på Hotel C, vid Stockholms Central. Vi har förbokat ett antal
hotellrum från tisdag till torsdag samt några rum för en natt. 1 000 SEK, inkl frukost/natt.
Läs hela kursupplägget: Befraktningskurs
Läs mer om samtliga kurser som vi planerar under 2021:
Skeppsmäklareföreningens egna kurser (swe-shipbroker.se)

Sveriges Skeppsmäklareförening
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STATLIGA UTBILDNINGSPENGAR ATT SÖKA FÖR
KORTTIDSPERMITTERAD PERSON SOM GÅR KURSER
Medlemmar som fortfarande har korttidspermitterad personal bör kunna ansöka om
bidrag från Tillväxtverket för att låta vidareutbilda personalen. I alla fall om vi läser rätt i
Tillväxtverkets anvisningar kring det nya stödpaketet.
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kringcoronakrisen/korttidsarbete/kompetensinsatser-under-korttidsarbete.html

HUR RAPPORTERAR MAN FARLIGT ELLER
FÖRORENANDE GODS PÅ ETT KORREKT SÄTT?
Tillsammans med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket bjuder Sveriges
Skeppsmäklareförening in till ett Teamsmöte för att reda ut varför det så ofta blir fel i
rapporteringen kring farligt gods. Vad kan vi gemensamt göra för att täppa till
bristerna?
Kan vi med gemensamma krafter se till att rapporteringen nästa gång EMSA
kontrollerar är bland EUs bästa, inte i botten som nu?
4 mars kl 13 00 – 14 30
Historisk återblick över övervakningsdirektivet
Monica Sundklev, Transportstyrelsen
Varför man ska rapportera farligt och förorenande gods
Monica Sundklev, Transportstyrelsen
Övergripande information kring regelverket IMDG-koden
Helena Ejlerung, Transportstyrelsen
Övergripande information kring regelverket MARPOL-konventionen
Caroline Petrini, Transportstyrelsen
Hur ser trenden ut för svensk rapportering enligt EMSA
Jonna Tornemark, Sjöfartsverket
Vad ska rapporteras och hur ska det rapporteras i MSW
Jonna Tornemark, Sjöfartsverket
Frågor och diskussion
Anmälan: https://forms.gle/1ategvxgdJdwPXLr7

Sveriges Skeppsmäklareförening
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SMARTA ANLÖP –MÖTET FÖR DIG SOM VILL VETA MER
31 mars 13 00 - 15 00
Sveriges Skeppsmäklareförening och flera av Sjöfartssveriges övriga
branschorganisationer har tillsammans med initiativtagaren Sjöfartsverket startat ett
gemensamt program kring smarta anlöp. Programmet syftar till att genomföra digitala
satsningar för smartare och mer effektiva anlöp. Programmet planeras att pågå
åtminstone till 2027 och omfattar den information och de tjänster som utväxlas mellan
aktörer involverade i ett fartygsanlöp. Effektivisering uppnås genom att alla aktörer delar
information för att nå gemensamt uppställda mål.
Nu bjuder vi in till ett första informationsmöte. Hur långt har vi kommit?
1300
1315

1330

1345

1400
1405

1420
1450

Vad är Smarta Anlöp-programmet – Carina Stål, programsamordnare
Göteborg hamns digitala plattform – Joseph Sandwing,
digitaliseringsansvarig, (1.Ett nytt informationsekosystem, 2.AI, 3.Tänkta
lösningar)
DTS – Sjöfartsverkets interna förbättringsprojekt – Magnus Österlund,
projektledare (1.Digital Transformation av Sjöfartsnära tjänster, 2.Snabbare
administrativ hantering, 3.Prioritering varje år)
Branschgemensam förstudie Anlöpsprocessen – Maria Filipsson,
projektledare (1.Gemensamt projektarbete 2.Överenskomna processteg
3.Prioriterade behovsområden)
BENSTRÄCKARE
European Maritime Single Window, EMSW – Per Setterberg, projektledare
(1.Status för arbetet med införandet av EMSWe förordningen, 2.Gemensamt
arbete framåt, 3.Projektinformation och tidplan)
Panel med projekten – öppet för frågor
Nästa steg

Maila ulf.siwe@sjofartsverket.se för att få möteslänk.

Följande organisationer ingår i projektet:
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THEODOR - KANSLIETS NYA SKEPPSMÄKLARPRAKTIKANT
Kansliet har beslutat hjälpa åtminstone en av alla dem som just nu studerar Internationell
Logistik vid Chalmers och som fått svårigheter att skaffa praktikplats. Theodor Karell
kommer att finnas på kansliet fram till slutet av mars.

Han kommer främst att hjälpa till med den större medlemsundersökning som vi skickat ut
och som ska bli en del i vårt strategiarbete. Samtliga svar kommer att bearbetas av
enbart Theodor Karell som sedan sammanställer och skriver en rapport.
Han kommer även att hjälpa oss med lite historiska fakta genom att rota i vårt arkiv inför
vårt 100-årsjubileum av det nordiska skeppsmäklarsamarbetet som kommer att
arrangeras 12 augusti, på Palace i Göteborg. Det sker på dagen 100 år efter det första
Nordiska mötet som också arrangerades på Palace!
Så vem är du Theodor Karell?
- Jag är en 21-årig Nyköpingsbo som alltid älskat havet och sjöfarten. När jag var liten fick
jag ibland följa med pappa som är sjökapten ut på Östersjön. Hade nog från början tänkt
mig en egen karriär som sjökapten, men när jag skulle skicka in ansökningarna tyckte jag
ändå att Internationell Logistik lät ännu mera spännande, och i framtiden vill jag bli
skeppsmäklare, gärna inom tank.
-Det ska bli kul att lära känna branschen lite närmare. Jag hoppas få ett bra resultat på
alla frågor som vi skickat ut till medlemmarna. Hoppas alla tar chansen att säga vad de
tycker om föreningens verksamhet, säger Theodor Karell.
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NY MEDLEM
Vald Anderssons Shipagency öppnar filial i Stockholm
Föreningen har fått en ny medlem, då Vald Anderssons Shipagency beslutat att öppna ett
filialkontor i Stockholm.
Till att börja med kommer filialen att ha en anställd.

– Jag börjar jobba på måndag, den 1 mars, och det ska bli jättekul, säger Emelie
Edehamn som kom i kontakt med Vald Andersson redan 2014 då hon gjorde sin praktik
på företaget, som en del Sjöfart och logistik-utbildningen. Praktiken övergick så
småningom i fast anställning.
I början av 2019 ville hon dock flytta hem till Hallstavik igen och sen dess har hon bland
annat arbetat som produktionsingenjör på Holmen Paper och fött barn.
– Nu när det var dags för mig att börja jobba igen kom det här jobbet som på beställning.
Jag ser verkligen fram emot att träffa alla gamla bekanta ombord i fartygen igen, säger
Emelie Edehamn.
Vald Anderssons Shipagency kommer att erbjuda sina fartygsagenttjänster inom alla
segment och runt huvudstaden och hela Mälardalen.
E-post: agency@vas.se
Telefon: +46 31 85 54 40 (24 hrs)
Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)
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KALENDARIUM
Mars 2021
2

18
22
31

Sjöfartsverkets isbrytarseminarium:
https://link.webropolsurveys.com/S/E511592BF59C84C6
Hur rapporterar man farligt gods på ett korrekt sätt?
Anmälan: https://forms.gle/1ategvxgdJdwPXLr7
Styrelsemöte, digitalt
Isbrytarseminariet Stärkt konkurrenskraft för svensk industri
Informationsmöte Smarta anlöp

April
7
13 – 14

Sista anmälningsdag för ICS-utbildningen
Befraktningskurs, Stockholm (om covid så tillåter)

Maj
6
7
17 – 27
26 maj

Styrelsemöte, Göteborg
Årsmöte, Göteborg (om covid så tillåter)
Examen i vår internationella skeppsmäklarutbildning inom ICS
Sjöfartsverkets branschråd (digitalt eller fysiskt)

Augusti
12
12

Styrelsemöte Göteborg
Nordiskt skeppsmäklarmöte – på dagen100 år efter första mötet!

September
16

Sjöfartsverkets digitala branschråd med tema lotsning

November
11
11

Sjöfartsverkets branschmöte, Stadsmuseet i Göteborg
Skeppsmäklarnas Höstseminarium, Stadsmuseet i Göteborg

4
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Är du vår nya Fartygsagent?
Är du en stjärna på service, har god social förmåga och gärna tar
dig an nya arbetsuppgifter på ett självständigt sätt? Då är det dig vi
söker som Fartygsagent hos oss på Thor Shipping i Oskarshamn!
Arbetet är ett vår- och sommarvikariat med möjlighet till
förlängning. Visst låter det spännande?
Om tjänsten
I tjänsten som Fartygsagent kommer du bland annat att assistera inkommande fartyg och besättningar
med tillstånd, administrera fartygets dokumenthantering, erbjuda service till fartygsbesättningen och
rederiet under tiden fartyget ligger vid kaj. Hos oss får du jobba i ett härligt team om tre där vi tänker
laget före jaget.
Vi söker dig som
 Är lagspelare, effektiv och ansvarsfull
 Har god social kompetens och trivs i en föränderlig verksamhet
 Har goda kunskaper i både svenska och engelska
 Har god datavana
 Kan arbeta kväll och helg vid behov
 Har B-körkort och tillgång till bil
Meriterande – men inte ett krav - om du har erfarenhet av spedition/logistik/fartygsklarering sedan
tidigare.
Startdatum enligt överenskommelse. Fram till juni kan det förekomma vissa timmar i veckan för att sedan
övergå till heltid.
Vill du veta mer om jobbet
Kontakta Tomas Petersson, mobilnr. 070-331 55 80
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 26 mars till
carina.falkolofsson@thorshipping.se
Vi ser fram emot din ansökan!
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