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SJÖFARTSVERKET FÖRESLÅR HÖJNING AV LOTS- OCH 
FARLEDSAVGIFTER 

 
Precis innan pressläggning skickade Sjöfartsverket ut en remiss där de vill veta vad 
vi anser om deras förslag att höja farledsavgifterna med 4,5 procent och 
lotsavgifterna med tio procent från och med nästa år. 
 
Eftersom infrastrukturminister Tomas Eneroth redan utlovat 300 miljoner till 
Sjöfartsverket för 2023 och 2024 i en slags generell klimatkompensation till sjöfarten 
blev det förstås lite av en chock att Sjöfartsverket ändå går vidare med 
höjningsförslagen, inte minst som de själva tidigare skickat ut pressreleaser där de 
förutser sänkta farledsavgifter med över 20 procent för nästa år. 
 
Anledningen till allt detta visar sig dock vara att Tomas Eneroths löfte ännu inte 
klubbats helt och hållet i Sveriges Riksdag; så sker först i samband med 
budgetförhandlingarna i höst. Om löftet håller efter de förhandlingarna kommer alltså 
höjningen aldrig bli av, då blir det istället sänkningar av avgifterna.  
 
Det blir lätt att skriva svar på den remissen, och därmed är i alla fall en fråga klar till 
den utfrågning som vi leder i samband med Almedalsveckan i sommar.  
 

ALMEDALSVECKA MED SJÖFARTSDEBATT I MARITIMA 
MÖTESPLATSEN – EFTER TVÅ ÅRS UPPEHÅLL 
 
Efter två års uppehåll blir det i sommaren en Maritim Mötesplats under 
Almedalsveckan. Skeppsmäklareföreningen arrangerar mötesplatsen, under Maritimt 
Forums stora paraply, tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och 
Lighthouse. Från måndag 4 juli till onsdag 6 juli kommer sjöfart, klimatomställning 
och trafikpolitik diskuteras från morgon till kväll och vi inleder med en lunchdebatt 
redan på måndagen med följande deltagare från Trafikutskottet: 
 
Åsa Coenraads Moderaterna 
Jimmy Ståhl Sverigedemokraterna 
Teres Lindberg Socialdemokraterna 
Magnus Jacobsson Kristdemokraterna 
Mikael Larsson,  Centerpartiet 
Jessica Thunander,  Vänsterpartiet 
Helena Gellerman,  Liberalerna 
Emma Beringen Miljöpartiet ska också försöka komma redan på måndag. 
 
Fullständigt seminarieprogram kommer att marknadsföras senare, liksom inbjudan till 
Maritima mingelkvällen 4 juli. Hör av er till kansliet om ni vill delta! 
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SJÄTTE SANKTIONSPAKET PÅ PLATS – NU MED 
OLJERESTRIKTIONER 

 
Idag den 31 maj fattade EU:s ministerråd alltså till slut beslutet att införa importstopp 
av rysk olja till EU. Det ska i alla fall införas under året och det ska gälla skeppad 
olja, men inte det som går via pipelines.  
 
För svensk del får detta ingen som helst effekt. Svenska rederier har för länge sedan 
slutat frakta rysk olja och svenska oljebolag har redan slutat köpa den, men detta är 
naturligtvis ändå ett efterlängtat klubbslag som vi länge väntat på. 
 
 

FONASBAMÖTE MED BYTE PÅ ORDFÖRANDEPOSTEN 
 

 
Fonasbas nya ordförande Javier E. Dulce från Argentina säger sin mening under ett av alla möten. 

 
I förra veckan hade vår internationella skeppsmäklareförening FONASBA sin årliga 
föreningsstämma med vidföljande konferens. Bland annat valdes Javier E. Dulce från 
Argentina till ny ordförande för tre år, samtidigt som Aziz Mantrach från Marocko 
(som talade på vårt 100-årsjubileum) avtackades för sina tre år på ordförandeposten.  
 
Kansliet återkommer senare med mera utförligt referat från alla möten. Men sak 
måste vi återge, vi lyckades inte stoppa införandet av den planerade Fonasba Quality 
Standardavgiften. Från och med 1 juli i år kommer Fonasba att kräva varje certifierat 
företag på 50 Euro. 
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THOR SVECON GROUP BLIR LINJEAGENTER NÄR 
SCANDIC LINE STARTAR NY ROROLINJE PÅ ÖSTERSJÖN 
 
Svecon Freight och Thor Shipping & Transport har sedan tidigare slagit ihop sina 
påsar, men i morgon 1 juni lanserar de även namnet på den nya sammanslagna 
koncernen, Thor Svecon Group. 
 
Dagen firar de med att ta emot rorofärjan m/v Midas i Södertälje och öppna den nya 
rorolinjen Södertälje – Riga.   
 
- Det blir tre anlöp i veckan och därmed ger vi verkligen marknaden ett bra alternativ 
med två strategiskt bra belägna hamna. Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder en 
stark, pålitlig service med hållbara logistiklösningar, säger Daniel Berglind, vd på det 
som idag 31 maj heter Svecon Freight AB. 

 
 
TULLVERKET SÖKER DIALOG MED FÖRENINGEN  
 
Som ni vet pågår stora förändringar inom EU:s tullagstiftning, vilket gör att vi kommer 
att avkrävas nya it-system och standardiserade arbetsprocesser. Dessutom har 
Tullverket börjat se över sina egna rutiner och hur de hanterar vissa specifika flöden, 
som exempelvis kaptenskvitton. 
 
Tullverket har startat ett program för att genomföra förändringsarbetet på nationell 
nivå. Till detta program knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. 
Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på 
programmets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet 
att nå målen med förändringsarbetet.  
 
Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med 
sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen. 
 
Sveriges skeppsmäklareförening företräds av Helena Nordh, tullexpert på Thor 
Svecon Group AB (TSG). 
 
Övriga företag och organisationer som är med i dialogforumet är: Transportindustri-
förbundet, Sydsvenska industri- och handelskammaren, Stockholms handels-
kammare, Ericsson AB, Volvo Logistics, IKEA, Textilimportörerna, Svenska 
flygbranschen, SIET, Stora Enso och Volvo Personvagnar.  
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Helena Nordh, tullexpert på Thor Svecon Group AB (TSG) företräder oss i Tullverkets grupp. 

 
- Det känns hedervärt och spännande att sitta med och företräda föreningens 
medlemmar i de här frågorna. Jag ska försöka sprida informationen från Tullverket 
vidare till medlemmarna och vice versa, säger Helena Nordh efter att ha deltagit i sitt 
första möte. Där togs bland annat förändringarna kring kaptenskvitton upp, ett 
problem som vi skrivit om tidigare i direktmail till medlemmarna.  
 
Enligt Susanna Lindqvist, som är tullinspektör på Tullverkets uppbördsbevakning,  
innebär förändringen att exempelvis vid proviantering av varor som inte ska lämna 
fartyget måste Tullverket ha möjlighet att kontrollera varorna före lossning/lastning 
ombord. Från och med den 1 maj ska Tullverket informeras så att fartygsklareringen 
kan göra en bedömning och sedan bekräfta att lossningen kan genomföras. 
Lossningsresultatet kvitteras av kaptenen precis som idag och resultatet skickas 
sedan inom tre dagar till Tullverket via MSW eller via mejl. 
 
Kontakten sker via mejl och detaljerad information om vad mejlet ska innehålla finns 
på Tullverkets webbplats:  
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/fartygsklarering.
4.6ac2c843157b7beb0073a7.html  
 
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.
4.78aa922815794d801e2143.html  

 

https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/fartygsklarering.4.6ac2c843157b7beb0073a7.html
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/fartygsklarering.4.6ac2c843157b7beb0073a7.html
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.4.78aa922815794d801e2143.html
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror.4.78aa922815794d801e2143.html
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Susanna Lindqvist tillägger att det den senaste tiden kommit en del frågor från 
medlemsföretag om det är tillåtet att förvara, exempelvis reservdelar, på 
skeppsmäklarens kontor.  
 
- Det kan vara värt att påpeka att så inte är fallet, en transitering är knutet till ett 
transportmedel och när varorna lämnar transportmedlet så är transiteringsförfarandet 
brutet, säger hon. 
 
Uppdatera gärna kansliet och Tullrådet om hur detta slår i er vardag. 
 
 

TULLRÅDET – BARA EN AV VÅRA ARBETSGRUPPER 
 
Helena Nordh är dock inte ensam i arbetet med att penetrera och försöka förstå de 
tullfrågor som dyker upp i medlemskåren. Hon är ordförande i vår tullgrupp som 
består av: 
Susanne Åkesson Hasting Ship Services AB 
Christina Nordenståhl Scanlog 
Ebbe Bisgaard Unifeeder A/S 
Kent Friborg SDK Shipping AB 
Mårten Zetterberg TSA Agency Sweden AB 
Peter Isaksson Brofjorden Ship Agency AB 
 
Dessa kommer att formellt fastställas i samband med årsmötet i Västerås, men vi kan 
fortfarande ta in fler, om intresse finns. Anmäler er då snarast till: 
berit.blomqvist@swe-shipbroker.se 
 
Det samma gäller alla andra grupper och råd som vi fastställer vid årsmötet. Är du 
intresserad av att delta i någon av nedanstående, kontakta oss enligt ovan snarast! 
 
Befraktningsrådet 
Containerrådet 
Farledsavgifts- och lotsrådet 
Kryssningsrådet 
EMSWe gruppen (tidigare Single Window-gruppen) 
 
Vi har dock även externa experter som hjälper oss, så som Lars-Gunnar Nilsson på 
SPEDAK som även är lärare på våra uppskattade tullkurser. Vi har genomfört två 
hittills och planerar för ytterligare en i början av 2023. 
 
Lars-Gunnar Nilsson mailade häromdagen: ”Efter att jag och flera andra ställt frågor 
till Tullverket har de nu justerat tidsplanen och förtydligande i införandet av UCC. 
 

mailto:berit.blomqvist@swe-shipbroker.se
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Noterbart är bland annat att NCTS – transiteringssystemet fas 5 – är en s.k. Big 
Bang (innebär ingen övergångstid) och att nya transiteringar ska göras från och med 
ett framflyttat datum den 1 september 2023. EMSWe-införande är nu framflyttat till 
tredje kvartalet 2025.  
 
Otydlighet kvarstår kring om AVA – Anmälan om ankomst av varor – också är en s.k. 
Big Bang från och med 1 mars 2023 för flyg respektive 1 mars 2024 för övriga 
transportslag samt om det senare även inkluderar varor som ankommer under 
sjötransport eller om även det framflyttas till införandet av EMSW 1 september 2025. 
Jag fortsätter med att försöka få förtydligande och återkommer i så fall.” 
https://www.tullverket.se/foretag/ifokus/framtidatullhantering/planforinforandetavtullkodexen

.4.422c8052175b1d827691ffb.html 

 

 
ÄNDRING AV TRANSPORTSTYRELSENS FÖRESKRIFTER  
OM ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG 
 

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i 
författningen TSFS 2022:24. 
 
MEPC 71 antog slutligt de konventionsändringar som innebär att Östersjön och 
Nordsjön utnämndes till kväveutsläppskontrollområden (NECAs) genom 
MEPC.286(71). Från årsskiftet 2021 gäller att motorer på fartyg byggda den 1 januari 
2021 eller senare klarar utsläppsnivå för steg III vid resa inom NECA. Kravet gäller 
även existerande fartyg som byter motor. Detta krav har införlivats genom en ändring 
till TSFS 2010:96 (TSFS 2020:71).  
 
Det har konstaterats efter att föreskriften trätt ikraft att MARPOL:s krav på NECA-
område inte omfattar nationellt inre vatten. För att få samma krav för kväveutsläpp 
inom hela svenska territoriet behövs en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. 
 
Transportstyrelsens ändringsförfattning om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 
2022:24) träder i kraft den 1 juni 2022.  
Läs ändringen: https://transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_24.pdf 
 
  

https://www.tullverket.se/foretag/ifokus/framtidatullhantering/planforinforandetavtullkodexen.4.422c8052175b1d827691ffb.html
https://www.tullverket.se/foretag/ifokus/framtidatullhantering/planforinforandetavtullkodexen.4.422c8052175b1d827691ffb.html
https://transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_24.pdf
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NYA FÖRESKRIFTER OM HAMNSKYDD 
 
Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) 
om hamnskydd, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:21. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG från 26 oktober 2005 om ökat 
hamnskydd ger ingen möjlighet till översiktliga skyddsutredningar av hamnar, utan 
alla hamnar måste utföra fullständiga skyddsutredningar. Lagen (2006:1209) om 
hamnskydd öppnar däremot för att begränsade hamnskyddsutredningar får göras.  
 
Detta har medfört att de föreskrifter som gäller på området, SJÖFS 2007:1, även ger 
möjlighet för en hamn att utföra begränsade hamnskyddsutredningar. 
Olika terminologi används i lagen och föreskrifterna, begränsad respektive översiktlig 
skyddsutredning, men innebörden i begreppen är densamma. 
Sverige har fått anmärkningar från Europeiska kommissionen på att föreskrifterna 
inte överensstämmer med direktivets krav.  
 
Kommissionen vill att vi tar bort möjligheten för hamnar att utföra översiktliga 
skyddsutredningar ur föreskrifterna. 
 
För att komma till rätta med kommissionens anmärkningar har nuvarande föreskrifter 
Sjöfartsverkets föreskrifter (2007:1) om hamnskydd upphävts och ersatts av ett 
nytryck i TSFS. I nytrycket har Transportstyrelsen omarbetat de delar som handlar 
om en översiktlig utredning. De har även reviderat förslaget till föreskrifter i sin helhet 
på ett redaktionellt plan för att säkerställa att dess struktur, språk och innehåll är 
tydligt, lättförståeligt och adekvat. 
 
Transportstyrelsens föreskrifter om hamnskydd (TSFS 2022:21) träder i kraft den 1 
juni 2022. 
 
Läs föreskriften i sin helhet: 
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_21.pdf 
 
 
 

SCANLOG SYR IHOP SATSNING PÅ FOSSILFRI KAFFEFRAKT 
 
Livsmedelskoncernen Arvid Nordquist har med hjälp av vårt medlemsföretag Scanlog 
tecknat ett avtal med Hamburg Süd om att transportera ett stort antal 
råkaffecontainers med biobränsle som drivmedel. 
 
Enligt ett pressmeddelande från Arvid Nordquist har företaget länge eftersträvat 
fossilfria varutransporter, något som innebär att man idag har ca 80 procent fossilfri 
distribution då stora delar av intransporterna sker på järnväg. 

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202022_21.pdf
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Utmaningen har enligt företaget varit att hitta en motsvarande fossilfri lösning för 
sjöfarten, men nu har alltså Arvid Nordquist och Scanlog skrivit avtal med rederiet 
Hamburg Süd om distribution med biobränsle. Avtalet innebär att det fossilfria 
bränslet Ecofuel tankas via en så kallad massbalansprincip. Det betyder att Arvid 
Nordquist investerar i motsvarande mängd biobränsle som används för de egna 
transporterna, men att biobränslet inte nödvändigtvis tankas i just de fartygen som 
transporterar råkaffe.  
 
Allt Ecofuel-bränsle uppges vara tredjeparts-certifierat enligt RSB eller ISCC och 
beräknas reducera Arvid Nordquists Co2e-utsläpp från sjötrafik med cirka 75 
procent. De resterande 25 procent som ännu inte går att reducera 
klimatkompenseras. Överenskommelsen som redan trätt ikapp omfattar initialt cirka 
260 containrar från Brasilien vilket motsvarar cirka 30 procent av Arvid Nordquists 
totala råkaffeflöde. Förhoppningen är att projektet ska skalas upp i framtiden. 
 

 
 
– Det betyder mycket att Arvid Nordquist satsar på den här typen av projekt som 
driver utvecklingen framåt mot helt fossilfria transporter, säger Mathias Wideroth som 
är styrelseordförande för Scanlog. Tekniken för fossilfri sjödistribution finns, men 
biobränslen är tyvärr dyrare på grund av det låga utbudet. Med den här typen av 
investeringar ökar utbudet och förhoppningsvis efterfrågan i branschen, säger han. 
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DONSÖ SHIPPING MEET – MÄSSAN MED HJÄRTA, 
ENTREPRENÖRSKAP OCH MASSOR AV SHIPPINGFOLK 
 

 
På scenen vid förra mötet: Cecilia Magnusson, EU:s handelskommissionär, Carl-Henric Swanberg, 
styrelseordförande i Volvo, Alrik Danielson, vd på SKF och Carl-Johan Hagman, vd i Stena Rederi. 

DSM2022 Commercial & Financing Meet, som äger rum 14 juni är en del av Donsö 
Shipping Meet och riktar sig till alla som är intresserade av sjöfartens mera 
kommersiella och finansiella aspekter. Därmed borde det även intressera de flesta av 
Skeppsmäklareföreningens medlemmar. Lyssna på intressanta huvudtalare och ta 
del av tre inspirerande paneldiskussioner. Det kommer också att finnas tid att besöka 
utställningsområdet och delta i bankettmiddagen, inspirerad av Västkusten. Storartad 
underhållning ingår, liksom alla trevliga människor. Läs mer:  Donsö shipping meet 
 

    
2 000 sjöfartsälskare åt middag, på ön som har 1 400 invånare, och lyssnade på Tommy Körberg. 
 

https://donsoshippingmeet.com/
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KALENDARIUM 
 
Juni 
2 Styrelsemöte i Västerås (anmäl gärna ärenden att ta upp) 
3 Föreningsstämma i Västerås 
8 Sjöfartsverkets branschråd, i Stockholm 
14 Donsö shipping meet - konferens, mingel och middag på Donsö  
 
Augusti 
31  Möte med gränspolisen om gränskontroller och 

gränsövergångsställen, i Göteborg. Ev blir det fler över landet. 
Juli 
4 - 6 Maritima Mötesplatsen, under Almedalsveckan. 
 
September 
6 Containerrådet har öppet möte med Yilport, i Göteborg 
7 Skeppsmäklarnas rekryteringsmingel för studenter som läser 

Internationell Logistik, i Klippan Göteborg.  
29   Världssjöfartens Dag.  
 
Oktober 
20 Webinarium med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och 

Kustbevakningen om förändringar vad gäller avfall, security, 
ATA/ATD och farligt gods. Save the date, mer info kommer! 

 
November 
10 Sjöfartsentusiastdagen, Göteborg. Save the date! 
11 EMSWe-möte, Göteborg. 
 
 
 

 

http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Lyxigt-%C3%A5rsm%C3%B6te-i-V%C3%A4ster%C3%A5s-3-juni
https://donsoshippingmeet.com/
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Gothenburg Chartering söker skeppsmäklare i Göteborg 

Gothenburg Chartering AB is the leading international dry cargo shipbroker in Sweden. The 

company was founded in 1986 with a focus on forest product shipments from the Baltic region 

to North Africa and the Red Sea. Since then, the company profile has evolved with new 

talented brokers and expanded into all the fields of dry cargo and time-charters. Today 

Gothenburg Chartering serve major & minor trading houses, forestry companies, mining 

companies, shipowners & operators all across the world. The company’s shares are held by 

the personnel working in Gothenburg Chartering. Presently 7 people work in the company 

and we are situated in modern premises bordering the sea and overlooking the Göta älv 

estuary in Gothenburg. 

 
Vill du bli en del av det här trevliga gänget, med kontor i Klippan? Skicka en ansökan direkt! 

Om tjänsten 

Som Skeppsmäklare hos Gothenburg Chartering blir du en del av teamet som arbetar med 

internationell befraktning av skogsprodukter till USA och Nordafrika, men även övriga 

världen. Här kommer du agera som den viktiga länken i samarbetet mellan last-ägare och 

rederi. Innan du är varm i kläderna kommer du vägledas av dina nya kollegor och följa affären 
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från första kundkontakt till lossat fartyg. Hos oss är det självklart att vi ställer upp för 

varandra, hjälper till när det behövs och delar med oss av vår kunskap.  

På sikt tar du dig an ett stort eget ansvar, driver utveckling och är trygg i att skapa starka 

affärsmässiga relationer med avlastare, rederier och hamnagenter i en sann entreprenörsanda. 

Eftersom vi tror på det personliga mötet för att bygga långsiktiga och förtroendeingivande 

samarbeten kommer du efter egen planering resa ut och träffa kunderna men även ha löpande 

kontakt via mail och telefon. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och problemlösning 

faller dig naturligt i det operationella uppföljningsarbetet för att koordinera och skapa smidiga 

flöden och fartygsanlöp. 

Vi ser det som en fördel om du vill bistå i företagets utvecklings- och digitaliseringsprojekt då 

vi har många spännande områden att tillsammans utvecklas inom. Vi ser givetvis att du har 

långsiktiga ambitioner hos oss och en strävan att bli partner på sikt.  

 Vi söker dig som 

andas god service, gillar utmaningar och har en genuin nyfikenhet för kunden. Du har en för 

tjänsten relevant högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom shipping eller 

sjölogistik. Meriterande är tidigare erfarenheter ifrån skeppsmäkleri, agentur, rederi eller 

logistik hos skogsbolag. Då våra kunder befinner sig både i Sverige och många andra delar av 

världen är du obehindrad i det svenska och engelska språket i tal och skrift.  

För att trivas hos oss och i rollen ser vi att du är en kommunikativ person och duktig på att 

nätverka och skapa goda relationer. Du har ett initiativtagande och lösningsorienterat 

arbetssätt, är noggrann och har en affärsmässig förståelse. Det är också viktigt att du har en 

stor dos tålamod då vi jobbar med långsiktiga affärer och ibland långa säljcykler. Självklart 

brinner du för shipping lika mycket som vi gör! 

Att ansöka via Jerrie 

I den här rekryteringen samarbetar Gothenburg Chartering med Jerrie. Vid frågor är du 

välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jonna Berglöv på 

jonna.berglov@jerrie.se. Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se.  

Direkt länk: https://jerrie.se/lediga-jobb/203332 Urval sker löpande så ett tips är att söka 

tjänsten så snart som möjligt, dock senast 8 juni. 

 

https://jerrie.se/lediga-jobb/203332

