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FARLEDSAVGIFTSGRUPPEN HAR HAFT SITT FÖRSTA MÖTE

Thomas Ljungström och Ove Eriksson från Sjöfartsverket, samt Peter Kjellin, TR Shipping Sweden AB; Michael
Vejdebring, Wallenius Wilhelmsen Logistics och Dennis Bech på STL Shipping var bara några av dem som samlades i
TSA Agencies styrelserum för att försöka mejsla fram ett så bra nytt farledsavgiftssystem som möjligt.
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Sjöfartsverkets nya förslag till finansiering av verksamheten börjar sakta ta allt fastare form
och häromdagen hade den av styrelsen tillsatta farledsavgiftsgruppen sitt första möte.
Gruppen presenterades i förra numret av Skeppsmäklarnytt så vi kan här bara konstatera att
vi representerar kryssning, roro, container, tank, pråmar, bulk och torrlast dvs i stort sett
samtliga trafikmönster, utom färjor.
Även själva förslaget presenterades översiktligt i förra numret, men vid det senaste mötet
kunde vi se utfallet för verkliga fartyg. Där blev det till exempel väldigt tydligt att
kryssningstrafiken är den stora förloraren, i alla fall de kryssningsfartyg som haft turn
around-anlöp i svensk hamn, då detta gett dem 100 procent rabatt på farledsavgiften. Nu
lyder förslaget att kryssningsfartygen ska betala enligt samma principer som all annan
sjöfart i svenska vatten. Dessutom drabbas kryssningstrafiken av övergången från brutto till
netto och att farledsavgiften ökas för alla kryssningsfartyg, dvs även för de fartyg som inte
haft ”turn around”, det vill säga haft byte av passagerare. Just ”turn around” anses vara
mycket värdefullt för samhället eftersom de oftast genererar hotellövernattning samt en
längre vistelse.
7 mars kommer Sjöfartsverkets egen referensgrupp att sammanträda nästa gång och strax
efteråt kommer det färdiga förslaget att mailas ut enligt sedvanligt remissförfarande.
Kansliet kommer naturligtvis att skicka ut förslaget till alla våra medlemmar och alla kommer
också att kunna lämna synpunkter, men det är framförallt den tillsatta farledsavgiftsgruppen
som ska försöka jämka sig samman till en enda gemensam åsikt. Det är i alla fall vår
ambition.

BOKA IN ÅRSMÖTET I HELSINGBORG, 20 MAJ
Programmet är nu i stort sett klart för årets årsmöte. Det blir samling på det
nyöppnade Radisson BLU Metropol kl 9 45 den 20 maj. Därefter går vi in i
kryssningens värld och får besöka Helsingborgs sevärdheter så som hamnen,
bryggeriet och kafferosteriet. Självklart blir det avbrott för trevlig lunch längs vägen
och så det bästa av allt - vår kollegiala samvaro och intressanta diskussioner – inte
minst under vår föreningsstämma.
Den formella inbjudan kommer att mailas ut inom kort, men boka gärna resan redan nu för
bästa pris.

MOMSKURS 18 – 19 APRIL
Varför ändra ett vinnande koncept och vår momskurs är verkligen högt skattad av
kursdeltagarna. Därför kör vi den nu för femte gången!
Ur kursprogrammet läser vi:
Momssystemets uppbyggnad och internationell tjänstehandel
Tjänster och varor kopplade till skattefria fartyg
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Utlägg och vidarefakturering
Diverse fall ur verkligheten
Avslutning, kursutvärdering och diplomutdelning
I kursavgiften ingår fika, lunch, middag och kursmaterial. Inbjudan bifogas det här numret av
Skeppsmäklarnytt och finns även upplagt på vår hemsida.

SJÖLOG LOCKAR STORA SKAROR OCH FIRAR 10 ÅR

Sveriges Skeppsmäklareförening hade precis som tidigare en egen monter på Sjölog
tillsammans med några medlemsföretag: Hapag-Lloyd, TSA Agency, Unifeeder, Greencarier
Liner Agency, Brax Shipping och Gothenburg Chartering. Där informerades det om framtida
jobbmöjligheter, kommande praktikplatser och inte minst tävlades det. Även andra
medlemsföretag såsom CMA CGM, F H Bertling, GAC, Navix Maritime Chartering, Topoil
var med och ställde ut. Allt för att öka utbytet mellan studenter och näring.
Sjölog firade stort att de funnits i tio år, men faktum är att Skeppsmäklareföreningens första
mässa var redan i januari 2003, men då gick det hela under namnet Kick. Den största
skillnaden från då och nu är att idag är det de som då var vetgiriga studenter som står och
representerar näringen. Det känns riktigt fint på något sätt.
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SJÖFARTENS ENTREPRENÖRSDAG OCH UNG
SJÖFARTSENTREPRENÖR – FÖR FRAMTIDENS SJÖFART
För tredje gången arrangerar nu Skeppsmäklareföreningen Sjöfartens Entreprenörsdag
tillsammans med Sjösektionen vid Chalmers Tekniska Högskola, Svensk Sjöfart,
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Chalmers sjöfart och marin teknik samt
Sjöfartstidningen. I år sker dagen ute på Chalmers Lindholmen måndagen 23 maj och
programmet är ännu inte helt spikat, men klart hittills är:
Från ”kontoret bakom spisen” till världsledande i miljötänk
Lars Höglund, vd Furetank Rederi AB
Forskaren som korsbefruktade läkemedelsutveckling med sjöfartens miljöproblem
Lena Lindblad tog hjälp av läkemedelsutveckling för att ta fram effektivare och mer miljöanpassade
bottenfärger och har nu fått globalt genombrott hos varv och rederier.
Ung Sjöfartsentreprenör 2013, hur gick det sen?
Kajsa Henriksson, vd Ekocharter vattenlimousin AB
15 30 Mälaren - en havsvik som vi vill utveckla!
Eric Hjalmarsson, vd Thor Shipping, bedriver sjöfart mellan Mälarens hamnar och kontinenten
Var är de kvinnliga entreprenörerna?
Lena Apler, styrelseordförande och grundare av Collector samt utsedd till 2015 års mäktigaste
kvinnliga entreprenör
Från Gryt till Rio de Janeiro
Maria Klaving, vd i Klaving Shipping – varvsagent som placerar fartygsorder världen över
Tio goda råd till dig som vill bli entreprenör inom sjöfartsnäringen, Carl-Johan Hagman, vd
Stena Line AB.
17 15 PRISUTDELNING: UNG SJÖFARTSENTREPRENÖR 2016
17 30 Sammanfattning, slutsatser och en tanke i tiden
Pia Berglund, VD föreningen Svensk Sjöfart och Marcus Landegren, ordförande Shipping på
Chalmers sammanfattar dagen

Formell inbjudan kommer att mailas så snart den är helt klar!
Som ni ser delar vi bland annat delar ut priset Ung Sjöfartsentreprenör 2016. Hjälp oss
gärna sprida den här informationen så mycket ni kan:
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Ung sjöfartsentreprenör 2016
Älskar du sjöfart?
Vill du vara med och driva utvecklingen av sjöfarten in i framtiden?
Är du beredd att satsa, inte bara din energi, utan även dina egna pengar?
Vågar du se dig själv som framtidens sjöfartsentreprenör, trots att du är student,
eller i alla fall var det för bara ett, tre eller sex år sedan?
Då kan det vara dig vi söker!
I samband med Sjöfartens Entreprenörsdag som arrangeras 23 maj 2016 på Chalmers
Lindholmen Konferenshall kommer priset Ung Sjöfartsentreprenör 2016 att delas ut.
Priset består av två längre luncher med vardera: Jonas Backman, Sirius Rederi AB; Lars Höglund,
Furetank Rederi AB; Carl-Johan Hagman, Stena AB; Eric Hjalmarsson Thor Shipping och David
Kristensson, Northern Offshore Servies. Dessa fem är också jury.

Dessutom får vinnaren 50 000 kr, dvs grundplåten till ett
aktiebolag!
Tävlingsregler:
1) Du måste vara högskolestudent eller ha ett examensbevis från universitet eller högskola
som är maximalt sex år. Styrk dina uppgifter på lämpligt sätt och uppge e-post och
telefonnummer på en referensperson från ditt lärosäte.
2) Skriv ett brev och förklara för oss varför du kommer att bli sjöfartens näste
entreprenör, om inte nästa år så inom fem, tio år. Om du redan har en färdig idé, utveckla
den så väl du kan. Om du bara har en allmän önskan att skapa framtidens sjöfartsföretag,
men ännu inte kommit till några skarpa företagsidéer, utveckla dina tankegångar så väl du
kan. Ledord för juryns arbete blir att leta efter innovation, entreprenörsanda,
realiserbarhet, inverkan på omvärlden, strategisk inriktning.
OBS! Även en utomstående kan nominera en person som uppfyller kraven ovan.
Allt underlag måste finnas med från början i en sådan nominering.
Skicka ditt brev och kopior som styrker din studiestatus senast 25 april till
Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening, Postgatan 4, 411 13 Göteborg SAMT per
e-post: berit.blomqvist@swe-shipbroker.se
Varmt välkomna!
Arrangörerna till Sjöfartens Entreprenörsdag
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CONTAINERREDERIER SAMARBETAR SOM ALDRIG FÖRR
De nyligen fusionerade kinesiska oceanrederierna Cosco och CSCL planerar att
tillsammans med Evergreen, OOCL och CMA CGM bilda en ny jätteallians med namnet
CCEO för öst-västliga containersjöfrakter.
Enligt nyhetsbyrån Alphaliner diskuterades dessa planer vid ett möte på högsta nivå, för en
tid sedan. Bildandet av den nya konstellationen ses delvis som ett bemötande på 2Malliansen, det vill säga samarbetet mellan Maersk och MSC.
Bildandet av den nya alliansen kommer radikalt att förändra landskapet för de stora
containerrederijättarna. Detta eftersom OOCL ingår i G6-alliansen, Evergreen och Cosco
ingår i CKYHE och CMA CGM och CSCL är medlemmar i O3-alliansen.
Den nya alliansen CCEO (CMA CGM, Cosco, Evergreen och OOCL) kommer potentiellt sett
att få större kapacitet än 2M (Maersk och MSC).

SJÖFARTSVERKET UTREDER: HUR ÖKAR VI KUST- OCH
INLANDSSJÖFARTEN?
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kustoch inlandssjöfart i Sverige.
Sedan över ett år tillbaka är regelverket på plats för inlandssjöfart på Vänern via Göta älv
ner till Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den
Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel, men i Sverige har
ännu inte mycket hänt trots det ändrade regelverket. Nu vill regeringen öka förutsättningar
för att få mer gods på vattenvägen.
– Att främja kustsjöfarten och utveckla en svensk modell för inlandssjöfart är en del av
regeringens politik för att stärka sjöfarten. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både
väg och järnväg och bidra till regeringens arbete för hållbara transporter och fler jobb, säger
infrastrukturminister Anna Johansson.
Sjöfartsverket ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Trafikverket. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 december 2016.
Från Skeppsmäklareföreningens håll vill vi gärna skicka med en fråga till utredningen: blir
det mer eller mindre inlandssjöfart om man höjer lotsavgifterna och farledsavgifterna och
dessutom tar bort de rabatter som tidigare funnits på just de inre vattenvägarna? Det lär ju
bli effekten om det tidigare anslaget till bland annat isbrytning försvinner från och med 2017.
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MEDELMSNYTT
Fem auktoriserade fartygsagenter
Mats Jarbe på Hasting Schultz Shipping AB har av föreningen auktoriserats såsom
fartygsagent.
Även Shorelink har inventerat fartygsagentkåren och skickat in ansökningar för Ida
Kristoffersson, Björn Sundström, Mikael Strömberg och Johan Kristoffersson. Samtliga
har befunnits uppfylla kraven, det vill säga det har arbetat som fartygsagenter i minst tre
år samt genomgått relevant utbildning i yrket.
Grattis säger vi till all fem och skickar diplom med posten!

ÄNNU EN NY MEDLEM
2016 började bra, då vi i januari fick två nya medlemmar och i februari fortsätter trenden
med ännu en ny medlem:
Overseas Liner Agencies AB
Box 2152 (Norra Liden 5)
403 13 Göteborg
Telefon: 031 352 1510
Kontaktperson: Jacob Holmberg
Jacob.holmberg@overseas.se
Overseas Liner Agencies, OLA; är generalagenter för taiwanesiska linjerederiet Yang
Ming Marine Transport Corporationoch har kontor i både Sverige och de baltiska
staterna. Företaget ingår i Lund Group där även Freightman ingår.
Välkomna till Sveriges Skeppsmäklareförening, säger vi till Overseas Liner Agencies!

Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)

Nr 2 2016 – sidan 7
www.swe-shipbroker.se

KALENDARIUM
Mars
3
3

9

Sista anmälningsdagen till ICS examensskrivningar
Tullverket informerar bland andra Skeppsmäklareföreningens
tullexpertgrupp med anledning av den nya tullagstiftningen.
Sjöfartsverkets referensgrupp för de nya farledsavgifterna möts
i Stockholm, Berit Blomqvist representerar föreningen
Årsmöte i Sjöfartsforum, Göteborg

April
11-21

Examensperiod för ICS Tutorship

Maj
19
20
23

Styrelsemöte, i Helsingborg
2016 års föreningsstämma, i Helsingborg
Sjöfartens Entreprenörsdag, Gbg

7
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MSC SWEDEN AB IS LOOKING FOR CUSTOMER SERVICE ASSISTANT, EXPORT DEPARTMENT
MSC Sweden AB is part of one of the world’s largest container shipping companies, part of the
Scandinavia Holding Region and among the market leaders within container shipping in Sweden. With
offices and a commercial network round the world, our Swedish business is conducted from the local
head office in Gothenburg, as well as an office in Stockholm.
We are looking for several engaged shipping professional to join our Customer Service Export team in
Gothenburg.
You should have some experience from shipping or forwarding company, preferably from a customer
service role. You are a proactive and service-minded problem solver and can demonstrate experience
from direct customer contact. You should have excellent communication skills and good work structure.
You work well in a team and also deliver on individuals goals in constantly changing environment.
Multitasking and delivering under pressure is motivating for you.
You communicate fluently in English and a Scandinavian language, both in speaking and writing. You are
familiar with industry terminology and have good command of MS Office.
Please send your CV and cover letter in English as soon as possible to APPLY LINK via:
https://www.msc.com/swe/careers/vacancies
Please note that interviews are conducted on an on-going basis. We encourage you to apply as soon as
possible.
If you have any questions in regards to this position, you are welcome to contact Athena Krounis on email AKrounis@got.mscsweden.com or +46 31 339 48 90 or Erik Zeidler on e-mail
ezeidler@got.mscsweden.com or mobile +46 725 66 20 41 or Tobias Brants at
TBrants@got.mscsweden.com or phone +46 709 30 89 84.
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. of Geneva, Switzerland is a privately owned shipping line,
founded in 1970, which has rapidly grown from a small conventional ship operator to become one of the
leading global shipping lines of the world. During recent years MSC’s maritime fleet has expanded
substantially to consolidate its position as the 2nd largest carrier in respect of container slot capacity and
of the number of container vessels operated. The MSC Scandinavia Holding region consists of 16
countries with offices in Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland,
Bosnia, Croatia, Slovenia, Russia, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan. The regional Head office is based
in Copenhagen.

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY Sweden AB: Gårdavägen 1, Box 264, 401 24 Gothenburg, Sweden
Telephone: +46 (1) 31 339 49 00 * Telefax: +46 (1) 31 339 49 10 * E-mail: info@got.mscsweden.com * VAT No.: SE 556570186801
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