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ÄNNU ÄR VARUFÖRSÖRJNINGSKEDJAN OBRUTEN 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening har gjort en enkät bland medlemmarna. Den höga 
svarsfrekvensen på drygt 50 procent visar att medlemskåren tar den här frågan på största 
allvar.  
 
För de allra flesta i medlemskåren har Coronaviruset COVID-19 ännu inte orsakat några 
stopp i varuförsörjningskedjan. Samtliga hamnar är öppna och godshanteringen fungerar. 
De allra flesta säger sig också ha upplevt en marsmånad som gott och väl motsvarar 
antalet anlöp vid samma tid förra året. I vissa fall har godsvolymerna till och med ökat, 
vilket framförallt gäller de hamnar som har tillgång till stora bergrum dit råolja nu fraktas 
för lagring, i väntan på högre oljepriser. 
 



Sveriges Skeppsmäklareförening  
(The Swedish Shipbrokers’ Association) 

 
  

 Nr 3 2020 – sidan 2 
 www.swe-shipbroker.se 
 

Självklart gäller inte detta för dem som är involverade i linjesjöfart eller kryssningstrafiken 
som därför fått egna kapitel i den här Coronahistorien.  
 
De flesta fartygsagenterna går inte längre ombord i några fartyg, vilket mestadels beror 
på att de helt enkelt inte är välkomna ombord i dessa Coronatider. 
 
Från föreningens sida har vi inte utfärdat några regelrätta rekommendationer kring detta, 
då vi anser att det är upp till den lokala fartygsagenter, som känner sina uppdragsgivare 
och deras fartyg, att avgöra den frågan lokalt. De allra flesta avstår alltså. 
 
I de fall dokument behöver signeras görs det oftast på kajen, på behörigt avstånd.  
 
Eller som fartygsagenten Jonas Karlsson på Becoship i Karlshamn säger: 
– Vi går bara ombord när där det uttryckligen krävs av oss. Det mesta sköter vi via 
kontoret. Jag har till exempel signerat BL on ”behalf of” för att minimera besök. När vi 
går ombord är vi alltid på behörigt avstånd och vi använder både handskar och 
handsprit.  
 
På samma sätt lämnas även paket och dylikt vid landgången, utan att agenten behöver ta 
det ombord. På det stora hela verkar som sagt de flesta ombordanställda vilja ha så lite 
besök som möjligt.  
 
Allt fler jobbar hemifrån 
På Maersk arbetar 85 procent av alla på global nivå hemifrån, vilket fungerar väldigt 
bra utan störningar. En utveckling som delas i olika stor grad av de flesta andra 
linjerederier/linjeagenter som finns i medlemskåren. Även fartygsagenter och övriga i 
branschen sköter så mycket som möjligt hemifrån.  
 
Flera företag säger sig ha infört ett system där halva styrkan arbetar hemifrån medan 
andra halvan är på kontoret och efter en dag, eller en vecka, byter man. Ett smart sätt att 
både minska risken för smitta på kontoren och vid kollektivresor till och från arbetet.  
 
Inga stora varsel - än så länge 
Det verkar inte heller som om våra medlemsföretag i någon större utsträckning behövt 
permittera eller säga upp personal. Undantag finns dock. 
 
– Vi är ombedda att ta ut semester nu och från och med 6 april går vi in i korttidsarbete till 
och med 31 augusti, vilket betyder att vi går ner till 60 procent, berättar en fartygsagent i 
Blekinge. Allt beror på att ett större företag i området stängt ner, det finns helt enkelt allt 
mindre insatsvaror att lossa nu och då måste vi anpassa oss, säger han. 
 
En annan fartygsagent i södra Sverige är inne på samma dystra scenario. De har tappat 
60 procent av sina anlöp och från och med 1 april är all personal korttidspermitterad till en 
arbetstid på 40 procent. På det företaget hoppas de framförallt att fabrikerna i utlandet 
måste komma igång så att godset kan börja röra sig igen. En sådan här nedstängning 
klarar vi inte länge, säger fartygsagenten. 
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I övriga Sverige verkar det dock som om det mesta än så länge går som vanligt, om man 
med det menar att fartygen kommer, blir lossade och går igen och att Sveriges 
fartygsagenter utför sina tjänster enligt de önskemål som finns.  
 
Oron växer nu i april - och sen kanske det blir ännu värre… 
Däremot är de allra flesta väldigt bekymrade över vad som komma skall. När fabriker 
stänger ner både inom landet och utanför blir det naturligtvis mindre sjöfart och hur det 
ska sluta vet ingen.  
 
På frågan vad medlemmarna tror om de närmaste sex månaderna är i stort sett samtliga 
oroliga över de vikande volymerna som i slutändan kan resultera i helt indragna anlöp.  
Nedan är ett axplock av röster ur medlemskåren. 
 
Gregor Loebbert på OP Ship i Göteborg sysslar mest med torrlastbefraktning, mestadels i 
Europa: 
– När industrin bromsar ner tror vi att det får negativa följder inom några veckor. 
Försämrade förutsättningar för landtransporter i ett flertal länder innebär att hamnarna 
redan nu är överbelastade med gods. Livsmedels relaterade volymer kommer 
förhoppningsvis inte att påverkas lika negativt som övriga bulklaster men vi bedömer att 
fraktmarknaden viker runt påsk och att den tidigast återhämtar sig i september-oktober. 
 
Dennis Bech på STL Shipping i Göteborg är linjeagent för bland andra Eukor med 
kontrakt för fordonsindustrin: 
– Vi kommer att påverkas i april på grund av produktionsstängningar och minskade anlöp. 
Beroende på smittspridningen, och när kulmen nås så räknar vi ändå att hela andra 
kvartalet kommer att bli negativt för oss. Längre fram är det svårt att sia om, men vi 
hoppas få komma igång ordentligt igen efter sommaren. 
 
Patrik Johansson på Scandinavian Logistics Partners i Oxelösund: 
– Svårt att sia sex månader fram. För vår del handlar mycket om hur SSAB gör. Så länge 
de producerar för fullt är det inga problem, men stänger de ner så blir det mycket 
besvärligt.  
 
Fartygsagenten Christian Britse på Island Shipping Gotland AB: 
– Vår verksamhet är helt beroende på den lokala industrin som i sin tur är beroende 
såsom leverantör till den övriga tunga industrin som t.ex pappers- stål- och socker- och 
byggmaterialindustrin. Så länge industrin inte drabbas i större utsträckning, eller våra 
kunder rederierna får problem att driva sin verksamhet, hoppas vi kunna rida ut stormen 
till dess denna (första?) Corona-vågen är avklarad. Sedan får vi vara beredda på en 
avmattning i konjunkturen beroende på vilka effekter Corona-pandemin får på 
världsekonomin på längre sikt. 
 
Fartygsagenten Mårten Zetterberg på TSA Tanker Shipping i Göteborg: 
– Många större projekt som skulle ha planerats nu hamnar istället i status quo, vilket gör 
att sensommaren och hösten kan påverkas. Vi börjar nu även se en påverkan på inte 
bara containerhanteringen utan på hela shippingmarknaden. Det kan bli ett mycket kritiskt 
halvår.  
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Fartygsagenten Fredrik Pettersson på Nautic Shipping i Gävle: 
– Min känsla och förhoppning är att godstrafiken här uppe kommer fortsätta rulla på. Vi 
har mest fartyg som kommer med massaved till industrin och enigt vad vi hör har de inga 
planer på att lägga stänga ner verksamheten. 
 
Fartygsagenten Anders Lundberg på Cetonia Shipping i Piteå: 
– Förhoppningsvis fortsätter stål- och pappersindustrin att tuffa på. Gissar dock att antalet 
fartyganlöp i Piteå och övriga regionen kan minska på grund av att det ändå blir något 
minskad produktion.  
 
Ingen Coronasmitta ombord i svenska farvatten 
Hittills har ingen sjöman i svenska vatten visat sig vara smittad av Corona, även om ett 
fåtal fartyg har hamnat i karantänshamn då de i sina hälsodeklarationer uppgett att det 
funnits feber och hosta bland besättningen. I samtliga fall har det dock varit falskt alarm 
och fartyget har kunnat lossa som vanligt efter att testresultatet stått klart. Just denna del 
verkar alltså fungera till fylles och är ytterligare ett exempel på att själva fartyget 
antagligen är den säkraste platsen att vara på. 
 
 

LINJESJÖFARTEN – FORTFARANDE ETT BEKYMMER 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening företräder den globala linjesjöfarten som transporterar 
gods till eller ifrån Sverige. Det var här krisen först slog till och det problemet stavas 
containerbrist. 
 
När Coronakrisen briserade i Kina och landet snabbt fattade beslut om att förlänga det 
kinesiska nyåret med en nedstängning av det jättelika landet fick det efterverkningar i 
hela världen. Utan något att exportera kommer det inte heller hit några tomcontainers och 
utan dem får den svenska exportindustrin hit för få containers att frakta sin export i. 
 
Länge trodde näringen att problemet skulle lösas ungefär sex veckor efter att 
produktionen kom igång igen, alltså i slutet av mars. Nu visar det sig dock att problemet 
kvarstår. Kina vill nog exportera, men när Europa mer eller mindre stänger ner minskar 
importbehovet, och därmed kommer också färre tomcontainers hit. Problemet kvarstår. 
 
Exporten från Sverige har dock hittills varit stark, även om fordonsindustrin tvärnitat de 
senaste veckorna. Importen viker däremot kraftigt då vi helt enkelt handlar mindre. 
 
En av våra linjeagenter belyser situationen på följande sätt: 
– Vi har ett ansträngt läge, än så länge har vi sluppit permittera folk, men om volymerna 
minskar mycket mer nu kommer vi att tvingas till det.  
 
 
Hur har volymerna och fartygsanlöpen förändrats under mars månad, så som ni 
märkt dem? 
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– Vi har oerhört mycket färre avgångar till och från fjärran östen. Svensk export av 
papper, virke och pappersmassa är fortsatt bra, men risken är att den nu kommer att 
minskas då länder som USA, Indien och Sydostasien stänger ner. Vem ska vi då 
exportera till? Även om produktionen i Kina nu kommit igång har de inget behov av 
råvaror då de inte har någon att producera till.  
 
Vilka har de största bekymren varit? 
– Färre fartyg, färre containers och vikande priser. Dessutom kan man undra hur 
likviditeten är hos våra kunder. Många speditörer har permitterat och varslat, vilket skapar 
en viss oro för betalningsförmågan. 
 
Vad tror du om utvecklingen under de kommande sex månaderna? 
– Det blir mycket tufft om inte de stora ekonomierna kommer igång snart. Vi behöver vår 
handel med fjärran östern, USA och de större länderna i Europa. 

 
 
KRYSSNINGSSÄSSONGEN GÅR MOT … JA VADÅ? 
 
Medlemmarna i Sveriges Skeppsmäklareförening sysslar uteslutande med 
varuförsörjningskedjan, med ett enda undantag; fartygsagenterna som har hand om 
kryssningsfartygen. Om det är tufft för linjerederierna, är det ingenting mot den 
nattsvarta himmel som syns över kryssningsrederierna idag. 
 
Det är dessutom en bransch som vuxit mer än någon annan under flera decennier. I 
takt med välståndet har antalet turister i världen vuxit och kryssningsfartygen har 
bara blivit större och större samt fler och fler. Tills det tog tvärstopp. 
 
Så här ser Petra Theill Ahlén, director på European Cruise Service som har 
kryssningsverksamhet i Norge, Danmark och Sverige, på krisen: 
 
Hur har Corona slagit mot ert företag so far?   
– I Norge är alla kryssningshamnar och gränser stängda så det har verkligen slagit 
hårt för vårt företag; hela vinter- och vårsäsongen är avbokad. 
 
– I Sverige och Danmark kommer säsongen igång senare, vi skulle haft vårt första 
anlöp den sista mars, vilket självklart blev avbokat. Alla inplanerade anlöp är 
avbokade till minst 1 maj, och en del har avbokat till 15 maj. Ett rederi meddelade 
igår att de förlänger uppehållet till 30 juni. Nu väntar vi bara på vilka besked de övriga 
rederierna ger framöver.  
 
Har ni permitterat personal?   
Ja, alla våra anställda i Sverige är permitterade, liksom i de andra länderna.  
 
Vilka har de största bekymren varit?  
– För oss är osäkerheten det största problemet. Eftersom vi ska dra in alla pengar 
mellan maj och oktober är vi verkligen utsatta i denna situation.  



Sveriges Skeppsmäklareförening  
(The Swedish Shipbrokers’ Association) 

 
  

 Nr 3 2020 – sidan 6 
 www.swe-shipbroker.se 
 

– Även om kryssningsrederierna kunde ”starta upp” i morgon så måste de först 
förflytta alla fartyg till rätt region, få ombord all besättning igen och fylla fartygen med 
passagerare. Så länge gränser och hamnar är stängda och flygen inställda är det 
alltså inte bara att trycka på en knapp för att få det på plats igen. Det kan säkerligen 
ta flera veckor innan det kommer igång.  
 
Vad tror du om utvecklingen under de kommande sex månaderna?   
– Vi tror i bästa fall att det så smått kan komma igång till midsommar. I värsta fall är 
hela kryssningssäsongen förstörd och det blir inget förrän september, kanske 
oktober. Jag tror det behövs en stor ”game changer”, typ ett bra och billigt test som 
gör att man kan testa alla passagerare och besättning innan rederierna vågar dra 
igång igen.  
 
– Läget ser onekligen mörkt ut just nu för vår bransch. Så länge Corona viruset 
fortsätter att spridas och alla länder är ”stängda” så går det självklart inte att ha 
kryssningstrafik igång. Men den största utmaningen är inte att den rena logistiken 
måste fungera igen.  
 
– Passagerarna måste framförallt våga boka kryssningar igen utan att riskera att 
smittas ombord, eller hamna i karantän i en insideshytt. Det blir den största 
utmaningen för kryssningsbranschen, avslutar Petra Theill Ahlén.  
 
Covid-19 och farledsavgifterna  
Samtliga fartygsagenter som representerar kryssningsrederierna ser liknande 
svårigheter - och för Sjöfartsverket betyder det här ett rejält tapp i intäkter både för 
lotsning och farledsavgifter.  
 
Det är inte bara kryssningstrafiken som i värsta fall försvinner från 2020 års intäkter, 
även färjerederierna som står för de riktigt stora inbetalningarna av farledsavgifter 
(mindre vad gäller lotsar), har stora problem. Även om de fortfarande försöker hålla 
godstrafiken vid liv så har ju i princip alla passageraravgifter försvunnit från 
Sjöfartsverkets intäktskonto.  
 
Eftersom vi alla vet att Sjöfartsverkets kostnader till huvuddelen är fasta kostnader 
kan vi också tänka oss hur tankarna just nu går hos Sjöfartsverkets styrelse… 
 
 

BESÄTTNINGSBYTEN FÖR ICKE EU-MEDBORGARE ÅTER 
TILLÅTNA – MEN HUR BLIR DET I PRAKTIKEN? 
 
I Sverige har vi som alla vet en generösare inställning till inlåsning i Coronatider, men 
den inställningen verkar inte gälla de som arbetar ombord i inneliggande fartyg. 
Polismyndigheten beslutade i förra veckan att inte längre tillåta sjömän att gå i land. 
Eller som det står i beslutet:  
 
”Mot bakgrund av det rådande världsläget med den snabba spridningen av covid-19 
och skälen bakom förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 
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föreligger ett sådant hot mot den inre säkerheten att det finns skäl att begränsa 
utländska besättningsmäns rätt att tillfälligt lämna sitt fartyg.” 
 
Nu är ju de flesta sjömän räddare för våra smittor i land än tvärtom. Det finns 
antagligen ingen säkrare plats att vara på än ett fartyg just nu då de flesta rederier 
redan utfärdat förbud att ta emot mer än väldigt nödvändiga personer, så som främst 
lotsar.  
 
Exempelvis satte de kinesiska sjömännen som fraktade hit den så beryktade 
Guldbron inte sin fot på kajen vid Slussen. Så rädda var de för smittan i Stockholm, 
trots att de inte haft fast mark under fötterna på åtta veckor. 
 
Det känns därför mest klåfingrigt att vi, som själva har så mycket smitta i vårt land, 
ändå ska förbjuda sjömän att under sitt korta hamnbesök få sträcka på benen genom 
en rask promenad eller vad de nu eventuellt vill göra utanför hamnområdet. 
 
Besättningsbyte åter skäl för inresa till Sverige  
Men den svenska Polisens nationella operativa avdelning ändrade i alla fall igår sina 
rutiner så att de inte ska hindra besättningsbyten i svenska hamnar. Fram till 31 mars 
hade nämligen Gränspolisen en egen definitionen av ”dem som transporterar gods” så att 
det enbart skulle tillämpas på personal som utför nödvändiga leveranser av t ex mat och 
mediciner. Enligt Polismyndigheten blev därmed undantaget som regel inte tillämpligt på 
sjömän som ska mönstra av eller på i Sverige. 
 
Men nu är det alltså ändrat och det ska inte vara några problem att anordna 
besättningsbyten i svenska hamnar! Sen är det en annan sak om det finns flyg eller 
andra transportmedel att tillgå. 
 
Bakgrunden till beslutet 
Regeringen beslöt den 17 mars att följa Europeiska rådets uppmaning att stoppa icke 
nödvändiga resor till Sverige från änder utanför EU. 
 
Det är alltså alltid tillåtet att resa in till Sverige från följande länder:  
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Storbritannien, 
Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.  
 
Det finns vidare flera viktiga undantag till förbudet och kansliet har tagit det för självklart 
att just sjömän officiellt haft rätt att få tillstånd för på- och avmönstring. Från politiskt håll 
talas om behovet av att säkra varuförsörjningskedjan. Men så enkelt var det alltså inte 
från början. 
 
Gränspolisens första beslut blev alltså att endast av- och påmönstringar får ske om man 
är EU-medborgare. 
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Sen igår kom beslutet att man ändrar sig och böjer sig inför den EU-förordning där det 
tydligt framgår att inreseförbudet inte gäller för personer som har särskilt angelägna 
behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel personer som 
transporterar gods.  
 
Nu står det till och med och glasklart att inreseförbudet inte gäller av- och påmönstrade 
sjömän.  
 
”Personal som transporterar varor är sådan personal som utför en nödvändig funktion i 
Sverige, oavsett vilka varor de transporterar”.  
 
Just nu har vi förstås inte så mycket direktflyg från Sverige till ”icke EU”-sjömäns 
hemländer så detta kanske inte är så mycket att glädjas över, så länge inte Danmark 
öppnar upp sin gräns… och flygen börjar gå igen...  
 
Om detta håller på i månader framöver måste det naturligtvis tas fram en 
acceptabel lösning som fungerar inom hela EU! 
 
För just nu sitter en massa sjömän fast i sina fartyg för att de inte tillåts komma i land, 
oavsett om de seglar i svenska vatten och ska hem till exempelvis Filippinerna eller om 
det är svenskar som blir kvar på de sju haven.  
 
På Medelhavet seglar exempelvis just nu Rasmus Blomqvist, överstyrman på Mont 
Ventoux, ett rorofartyg som ägs av Stena Roro och befraktas av CMA CGM.  
 
Han skrev på Facebook efter att han just fått veta att han, istället för att få komma hem 
efter fyra veckor ombord, skulle bli kvar minst tre veckor till: ”Hemma sitter folk och klagar 
över att de måste vara hemma, här sitter vi och önskar inget hellre än att få komma hem.” 
 
Så här kan vi inte ha det hur länge som helst! Inte när Folkhälsomyndigheten pratar om 
att det här kan ta månader, och inte när alla säger sig värna varuförsörjningskedjan.  
 
Det blir inte mycket till sjöfart utan besättning ombord - och det är inte många av oss iland 
som skulle klara av att jobba över tio timmar om dagen, sju dagar i veckan, vecka ut och 
vecka in - utan att veta när det går att få fast mark under fötterna igen! 
 
Enligt New York Times finns det just nu 150 000 sjömän världen över som redan fullgjort 
den avtalade tiden ombord, men som än så länge inte ser någon avlösning i sikte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUR SER DET UT I DE SVENSKA HAMNARNA? 
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Föreningen har även frågat hur det ser ut i de svenska hamnarna och fått in några svar. 
 
Stockholms hamnar 
Hur har volymerna förändrats under mars månad, jämfört med mars förra året? 
– Vi har inte riktigt räknat ihop mars ännu, förklarar Camilla Strümpel, informationschef på 
Stockholms hamnar. Men i stort kan vi säga att vi ser en mindre nedgång vad gäller både 
container och roro under årets första kvartal. På passagerarsidan är det däremot ett stort 
tapp eftersom den trafiken i stort sett upphört på grund av den rådande 
coronasituationen.  
 
Vad tror ni om volymerna för maj och framöver? 
– Det är väldigt svårt att förutspå godsvolymerna framöver. Eftersom vi till övervägande 
del är en importhamn till Sveriges största konsumtionsområde är vår analys att 
coronasituationen påverkar oss mindre än de hamnar som i högre grad är direkt kopplad 
till tillverkningsindustrin och export. Men det som händer i omvärlden kommer att påverka 
även oss och vi prognostiserar för vikande volymer.  
 
– Vi öppnar Stockholm Norvik Hamn som planerat. I dessa tider har vikten av en god och 
hållbar varuförsörjning kommit i fokus och vi är mycket glada över att vi kan upprätthålla 
god service till våra kunder. Vi har också halverat hamnavgifterna för det segment som 
drabbats hårdast för att just kunna säkra varuförsörjningen. Med Stockholm Norvik Hamn 
kommer vi att stå än bättre rustade i framtiden.  
 
Karlshamn hamn 
Hur har volymerna förändrats under mars månad, jämfört med mars förra året? 
– För oss är det betydligt lägre volymer, vilket främst beror att Nordstream 2-projektet är 
avslutat, säger Mats Olsson, vd i Karlshamn hamn. 
 
Vad tror ni om volymerna för maj och framöver? 
– Det blir lägre på container och marginellt lägre för färjetrafiken, men ökande på flytande 
bulk. 
 
Luleå hamn 
Hur har volymerna förändrats under mars månad, jämfört med mars förra året? 
– Vi har inte sett någon nedgång ännu, men i takt med att industrier stänger förväntar vi 
oss en viss nedgång, säger Henrik Vuorinen, vd i Luleå hamn. 

 
– Om man ska se framåt är det svårt att sia om volymförändringar, det beror helt på hur 
långvarig denna situation blir. 
 
Helsingborgs hamn 
-– Containervolymer för mars är exakt desamma som förra året. På färjorna ser vi en 
nedgång med 10 procent på lastbilssidan och med 90 procent på passagerartrafiken, 
säger Bart Steijaert vd i Helsingborgs hamn. 
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– Volymer för april och maj kommer att minska med 15 procent på container. Färjorna 
kommer ha samma nedgång som i mars. 
 
Åhus hamn 
– I mars har vi oförändrade volymer, jämfört med föregående år. Det hoppas vi ska hålla i 
sig. Det som kan förändras är om byggsektorn går ner, säger Fredrik Åsare, vd i Åhus 
hamn. 
 
Wallhamn 
– Vi har haft smått vikande volymer under mars. Under slutet av april kommer antalet 
anlöp sannolikt att halveras, vilket förväntas fortgå under maj månad, säger Torbjörn 
Wedebrand, vd i Wallhamn AB. 
 
 

TRANSPORTSTYRELSEN FÖRLÄNGER FAKTURORNAS 
FÖRFALLODAG OCH CERTIFIKATENS BEHÖRIGHET 
 
För att underlätta situationen för aktörerna inom sjöfarten vidtar Transportstyrelsen 
tillfälliga åtgärder inom avgiftsområdet. Bland annat senareläggs utskick av nya fakturor 
temporärt. Åtgärderna införs med anledning av den pågående pandemin. 
 
De omedelbara åtgärder som införs är att: 
 
• alla utskick av fakturor som avser sjöfartsområdet senareläggs temporärt 
• förfallodatumet på alla fakturor som redan skickats ut under 2020 och som avser 
sjöfartsområdet förlängs till 180 dagar. 
 
– Aktörerna inom sjöfartsbranschen har drabbats hårt av den pågående pandemin. För 
att underlätta situationen har vi fattat beslut om dessa tillfälliga åtgärder, säger Gunnar 
Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen. 
 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth fyller på: 
 
– Coronaviruset innebär en mycket stor påfrestning för transportbranschen. Vi ser därför 
över vilka undantag som kan göras i regelverk för att underlätta för branscherna. Dagens 
beslut innebär att giltighetstiden för certifikat förlängs för att inte bli ett hinder för sjöfarten 
mitt i krisen, säger han i ett pressmeddelande. 
 
Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas med anledning av utvecklingen. 
Det är dock inte möjligt att begära förlängd betalningstid för redan inbetalda avgifter. 
 
Ansökningsavgifter för behörigheter och lotsdispenser är undantagna från ovanstående 
och ska fortsatt betalas in innan handläggning påbörjas. 
 
– Vi följer utvecklingen och vidtar parallellt ytterligare åtgärder. Sedan tidigare har vi bland 
annat fattat beslut om möjlighet till förlängda giltighetstider för olika tillstånd och certifikat 
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inom luftfartsområdet, samt infört undantag från reglerna för kör- och vilotider inom 
vägtrafikområdet, säger Gunnar Ljungberg. 
 
Läs mer: Avgifter inom sjöfartsområdet 
Läs mer: Transportstyrelsens samlade information gällande coronaviruset 

 
 

ÄVEN SJÖFARTSVERKET INFÖR BETALNINGSLÄTTNADER  
 
Med omedelbar verkan förlängs betalningsvillkoren för Sjöfartsverkets avgifter med 
ytterligare 30 dagar, från 30 dagar till 60 dagar.  
 
– Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle, och sjöfarten är inget 
undantag. Vi vill nu dra vårt strå till stacken och underlätta för sjöfartsbranschen som 
befinner sig i en minst sagt svår situation, säger Katarina Norén, generaldirektör vid 
Sjöfartsverket. 
 
Sjöfartsverket förlänger alltså betalningsvillkoren för samtliga avgifter, såsom exempelvis 
lots- och farledsavgifterna. Därmed dubbleras den totala betalningsperioden, som nu går 
från tidigare 30 dagar till 60 dagar.  
 
– Vi hoppas att detta ska bidrar till att ge sjöfartsbranschen ett välbehövligt andrum. 
 
Beslutet om betalningslättnader avser nya fakturor från myndigheten. Tidigare 
utställda fakturor ligger kvar med 30 dagars betaltid. Det är också viktigt att notera 
att detta bara berör dem med kredit hos Sjöfartsverket, för den som inte har kredit 
gäller som tidigare att farledsavgiften ska betalas i förskott. 
 
 

 MER INFORMATION FÖR DEN SOM VILL VETA MER 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening försöker samla de dokument och utskick som finns om 
Corona på vår hemsida. Där finns även uppdateringar som kansliet gjort under den 
senaste månaden. www.swe-shipbroker.se 
 
Dessutom har Wilhelmsen gjort en mycket bra översikt över samtliga länders olika regler 
inför Covid-19.  
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ 
 
Även Fonasba håller på med en sammanställning över samtliga länders restriktioner. 
Kommer att distribueras till alla medlemmar inom kort, så snart sammanställningen är 
klar. 
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EU:S SAMLANDE TRANSPORTNÄRING KRÄVER: HÅLL 
VARUKEDJAN LEVANDE! 
 

COVID-19 | Transport keeps us going 

 
On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 

a pandemic and governments worldwide have taken wide-ranging measures to 

contain the spread of the virus. The transport sector has a crucial role to play in the 

supply of goods, in particular medicines, medical devices, food and other essential 

commodities needed to overcome this crisis. The transport sector also proves to be 

a vital instrument in these times where many European citizens are restricted in 

their mobility. 

 

The undersigned European associations representing transport, infrastructure 

managers, operators, workers in all transport modes  and logistics, contractors, 

local and regional authorities, logistics service providers, shippers, users and 

equipment suppliers in the maritime, port, inland waterways, railways, road, cycling, 

aviation and intermodal sectors, as well as supporting industries and companies, 

jointly endorse the following statement:  

 Highlight the key role transport and logistics are playing for the supply of 

essential goods in this critical period: stress that transport infrastructure is in 

this respect critical infrastructure;   

 Show their respect and support to all workers in the supply chain enabling 

the continuity of transport services, the movement of goods and essential 

commodities, as well as the repatriation of stranded citizens, and thus 

playing a major role in helping the European citizens to overcome this crisis; 
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BIMCO OM COVID-19:S INVERKAN PÅ CERTEPARTIER 
 
BIMCO have released a short (12 minute) video on YouTube about the impact 
COVID-19 may have on contracts. BIMCO describe the video thus: 

“The COVID-19 pandemic is causing uncertainty about port calls and the allocation of 
liabilities and responsibilities under charter parties. In this short video Grant Hunter 
talks to BIMCO’s head of Support & Advice, Merete Greisen, about answers they 
give members to the five most frequently asked questions. 

The Top 5 questions BIMCO receives related to contracts and the coronavirus are: 

 Are ports considered unsafe? 
 Is this a 'force majeure' situation?  
 What about laytime - will it run?  
 Will a ship remain on hire?  
 Can the charter party be cancelled?” 

The video can be found here: https://youtu.be/HFmf0zpmaFM and members may 
wish to circulate the link amongst their broker members – and indeed anyone else 
that may find it useful.  

  

 Call on the Member States to enable smooth border crossings for freight 

transport, both intra-EU and with third countries, in this respect fully support 

the establishment of green freight lanes in coordination with the concerned 

transport stakeholders; 

 Support the measures and actions taken on EU-level and by national 

governments to contain the spread of COVID-19 and call on the Members 

States to coordinate their response to the COVID-19 and to follow the 

European Commission’s guidelines on border management;   

 Reiterate the importance of protecting the health and safety of transport 

workers, notably through personal protective equipment, as well as access 

to clean and disinfected sanitary facilities, food and drinks; 

 Highlight that the transport and logistics sectors are based on a physical 

work force and call on the European Commission and the Member States to 

facilitate its mobility, including repatriation of the transport work force; 

 Urge the policy makers to assist the heavily affected transport sector in its 

recovery, to ensure future connectivity for both passengers and freight, and 

to revitalize the arteries of the internal market as soon as the crisis is over. 



Sveriges Skeppsmäklareförening  
(The Swedish Shipbrokers’ Association) 

 
  

 Nr 3 2020 – sidan 14 
 www.swe-shipbroker.se 
 

ÅRSMÖTESBESLUT PÅ VÄNT 
 
Ni som eventuellt fortfarande har datumet 8 maj för årsmöte i Skeppsmäklareföreningen 
kan stryka det och istället notera 12 juni. Om det blir föreningsmöte i Göteborg den 12 juni 
återstår dock att se.  
 
Mycket talar för att vi i år kommer att ta det stora digitala steget och genomföra årsmötet 
via teams, zoom eller skype. Men ingenting är bestämt, och vi kommer antagligen inte att 
ta beslut förrän 28 april. Då, om inte förr, kommer en hel del beslut inför sommaren att 
tas. Bland annat kommer det då fattas definitivt beslut om huruvida Almedalsveckan 
kommer att genomföras eller ej.  
 
Det kommer också snart beslut om alla stora rockkonserter kan genomföras i sommar 
som planerat. Just den 12 juni är det tänkt att Håkan Hellström ska fylla Ullevi, så OM det 
blir av kommer vi att ha svårt att få hotellrum. Ja, ni förstår själva.  
 
Föreningen vet helt enkelt inte, men senast 28 april kommer det ett beslut. Tills dess kan 
alla fortsätta att ha 12 juni med blyerts i almanackan. (Bygger alltså på att det mesta 
återgått till det normala, förutom att folksamlingar på 50 000 personer fortfarande är 
förbjudna, först då kommer det att finnas fullt med lediga hotellrum i Göteborg.) 
 

 
EN NY VÄNERÖVERENSKOMMELSE PÅ VÄG 
 
Nu i mars har Vänersjöfarten åter stått i fokus. Sjöfartsverket, Trafikverket, 
Transportstyrelsen samt kommuner, skeppsmäklare och rederier har gemensamt 
arbetat fram målsättningar och prioriterade områden vad gäller utvecklingen av 
Vänersjöfarten. De undertecknade också en gemensam överenskommelse för ett 
framtida samarbete då det ska tas fram prioriterade insatser. 
 
Satsningen är ett viktigt steg i arbetet mot att nå viktiga mål för hållbarhet. Andelen 
gods som fraktas med sjöfart ska öka i takt med att järnvägssystemet avlastas, och 
andelen lastbilstransporter minskar. 
 
– Med gemensamma krafter lägger vi nu ett tydligt fokus på vidareutvecklingen av 
Vänersjöfarten. Inom Sjöfartsverket ser vi regionen som en viktig pusselbit inom den 
svenska sjöfarten, men också för att lyckas nå de klimatpolitiska målen. Ett enda 
handelsfartyg i Vänern kan ersätta upp till 130 lastbilar, vilket i sin tur bidrar till 
positiva klimateffekter genom att avlasta den tunga trafiken längs med vägarna, 
säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket. 
 
– Vänersjöfarten har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet i regionen och det 
är därför viktigt att vi nu gemensamt ser vad vi kan göra för att öka andelen gods just 
här. Överenskommelsen som parterna nu har diskuterat fram är en förutsättning för 
att kunna utveckla och bedriva Vänersjöfarten på ett effektivt, säkert och miljövänligt 
sätt, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. 
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Analysera lotskostnadernas betydelse 
Anna-Karin Ekman, vd Bror Andrén i Karlstad var också med på mötet tillsammans 
med bland andra Johan Källsson, vd Erik Thun AB där båda ingår i VNR (Vänerns 
Näringslivs Råd). 
 
– För oss är det viktigt att man inser att kostnaden är en viktig parameter där långa 
lotssträckor står för en stor del av kostnaden vilket givetvis påverkar fraktkostnaden 
negativt. Men några lättnader kan vi knappast vänta oss. Sjöfartsverket står fast i 
sina planerade höjningar, säger hon uppgivet. 
 
– Annars tycker jag att det var ett bra och viktigt möte inför den nya 
Väneröverenskommelsen. Alla är väldigt positiva till att försöka flytta över 
godstransporter från land till sjö och villiga att göra insatser inom sina respektive 
områden.  
 
– Jag hoppas att vi snart kan träffas och diskutera på ett riktigt möte. Det blir inte 
riktigt samma sak via länk. Hoppas också mycket på arbetsgrupperna som ska jobba 
med frågan.  
 
Parterna kommer nu gemensamt i arbetsgrupper ta fram konkreta åtgärder som ska 
leda till ökad sjöfart på Vänern och Göta Älv, som exempelvis investeringar i hamnar, 
varuägardialoger med rederier och transportköpare samt för sjöfarten relevanta 
vattenfrågor. 
 
Målsättningen är att i slutet av 2021 kunna rapportera sina åtaganden och förslag till 
samtliga parter som undertecknat överenskommelsen. 
 
Trafikverket förutspår att godsmängden inom Vänersjöfarten år 2040 kommer att 
uppgå till 2,8 miljoner ton, vilket är en ökning på 50 procent mot 2014 års nivå. 
 
 

NYHETERNA I MSW TOGS EMOT POSITIVT AV NÄRINGEN 
 
I början av mars lanserade Sjöfartsverket en uppdatering av MSW.   
– Alla förändringar är gjorda i samarbete med Skeppsmäklareföreningens särskilda 
referensgrupp, vilket vi tycker varit mycket positivt, säger Andreas Fastland som är 
objektspecialist för MSW Reportal/ SSN Sweden. 
 
– Vi har gjort detta efter gruppens prioriterade önskemål och de viktigaste 
förändringarna är: 
 
* Förifyllt Ship store  
* Stöd för fler datumformat (Både svenskt och EU-format i alla flikar). 
* Tvång att fylla i NTD i Crew list under Crews effect (Får ej lämnas blankt) 
* Flyttat fält i Waste fliken, Last disposal date/Last disposal port till översiktsfönstret.  
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– Det har även funnits ett önskemål att om att ha med en särskild exempelrad, men 
vi vet inte när eller om exempelraden kommer att genomföras, men önskningen finns 
kvar så vi har inte glömt bort den. 
  
Den viktigaste förändringen är dock att en ny Excelfil finns att ladda ner på MSW 
Reportal och Sjöfartsverkets hemsida. 
 
– Använder man den äldre Excelfilen missar kunderna de nya och viktiga 
funktionerna.  
 
– Jag vill även framföra ett stort tack till referensgruppens arbete. Ser fram emot mer 
samarbete och utveckling framöver, säger Andreas Fastland. 
 
Även användarna verkar se positivt på förändringen. 
– Vi är jättenöjda med ändringarna hittills, det känns väldigt bra att Sjöfartsverket nu i 
handling visar att man vill utveckla och underlätta för oss. Tidigare har det mest känts 
som att de lagt ut jobb på oss och inte brytt sig om hur förändringarna påverkat oss. 
Referensgruppen och samarbetet känns väldigt bra, säger Martin Martinsson som är 
fartygsagent på Scandinavian Shipping & Logistics.  
 
 

JURIDISKA HÖRNET: HAR AGENTERNA NUMERA 
ANSVAR FÖR BEGAGNADE BILAR SOM LÄMNAR EU? 
 
Hej, har ansvaret för kännedom kring begagnade bilar/lastbilar som skeppas ut ur EU 
ändrats? Tidigare låg ansvaret helt och hållet på kunden, nu verkar det ligga på oss… 
Jag har hört det från flera håll, men haft svårt att hitta skriftlig information.  
Orolig linjeagent 
 
– Det är helt rätt att ansvaret har förändrats, eller snarare så att det utökats till att 
också innefatta linjeagenten, svarar Jörgen Sköld på Morris Law.   
 
Kortfattat regleras gränsöverskridande transporter i EG-förordning (1013/2006) om 
transport av avfall (avfallstransportförordning) som bland annat listar vilket avfall som 
får transporteras och vad som inte får transporteras utanför landets gränser. Denna 
förordning är direkt tillämplig som svensk lag. I fallet bilar och andra fordon som 
betraktas som avfall (skrot) får de inte transporteras till land utanför EU eller OECD 
utan ska skrotas på anläggningar som är godkända för det i Sverige, EU eller OECD.  
 
Utvidgningen innebär att ansvaret nu inte bara ligger på exportören, utan även på 
dennes ombud, till exempel linjeagenten. Lagstiftningen tar sikte på transporter både 
inom EU och ut ur EU, men här pratar om vi om vad som gäller vid transport ut från 
EU.  
 
I sådana situationer framgår av Miljöbalken, 29 kap. 4 a § när brottet otillåten 
avfallstransport (export utanför EU) ska anses fullbordat. Genom de företagna 
förändringarna i lagstiftningen anses brottet idag fullbordat redan då någon anordnar 
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och genomför en transport (både inom och utanför EU). Själva genomförandet kan 
bland annat bestå av följande:  
 

 planera transporten 
 anskaffa avfallet 
 ingå avtal med mottagaren  

 
Ovan innebär bland annat att linjeagenten kan ådra sig ett ansvar vid export av 
begagnade bilar genom att lagstiftningen utvidgats att också omfatta 
”genomförandet”.  
 
För att tillse att bilen inte klassas som avfall och därmed triggar regelverket ska t.ex. 
linjeagenten samla in godkända dokument (som tillhandahålls av exportören) för att 
tillse att fordonet är trafikdugligt, i gott skick (med mindre reparationsbehov) etc.  
 
Begreppet trafikdugligt och i gott skick lämnar väldigt mycket till tolkning, men efter 
samtal med berörd myndighet gavs som exempel att fordonet bland annat ska vara 
godkänt vid en kontrollbesiktning och detta besiktningsprotokoll ska självklart vara 
giltigt även vid leverans. Därför bör agenten, utöver annan relevant dokumentation, 
begära in giltigt besiktningsprotokoll, som ett led i att uppfylla ovan regelverk.   
 
Som framgår har alltså ansvaret förändrats på så sätt att gruppen ansvariga utökats 
till att också innefatta bland annat linjeagenten, menar Jörgen Sköld.  
 
Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/lagradsremiss/2019/03/andamalsenliga-sanktioner-mot-otillatna-
avfallstransporter/ 
 

 
ARBETET MED NYA ISBRYTARE GÅR IN I DESIGNFASEN 
 
Sjöfartsverket har tillsammans med finska Trafikledsverket inlett ett nytt 
samarbetsavtal. Avtalet syftar till att genomföra ett designarbete för tre svenska och 
två finska nya isbrytare. 
 
– Med avtalet i hamn sätter vi nu kurs mot nästa generations isbrytare. Tillsammans 
med våra finska vänner inleder vi nu ett viktigt designarbete för morgondagens 
svenska och finska isbrytare, säger Katarina Norén, generaldirektör vid 
Sjöfartsverket.  
 
Sjöfartsverket har tillsammans med finska Trafikledsverket undertecknat ett nytt 
samarbetsavtal, som syftar till att genomföra ett gemensamt designarbete för totalt 
tre svenska och två finska nya isbrytare. 
 
– Utvecklingen av isbrytarflottan är en förutsättning för att trygga servicenivån inom 
vintersjöfarten. Detta samarbetsavtal med Sverige är en fortsättning på det goda 
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isbrytarsamarbetet som pågått under flera år, säger Kari Wihlman, generaldirektör vid 
Trafikledsverket. 
 
Sjöfartsverket har idag fem egna isbrytare, Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. De tre 
sistnämnda har varit i drift sedan 1970-talet, och är nu i behov av att bytas ut. 
 

 
 
– Våra nuvarande statsisbrytare lever på lånad tid. Utan en väl fungerande svensk 
isbrytning kan norrländska hamnar tvingas hålla stängt under hela 130 dagar om 
året. Det skulle drabba svenskt näringsliv hårt, eftersom att nio av tio varor till och 
från Sverige går via sjövägen. Nya isbrytare är därför viktigt för hela landet, säger 
Katarina Norén. 
 
Samtidigt med detta fortsätter föreningens politiska arbete med att säkra den 
offentliga finansieringen. Tillsammans med Svensk Sjöfart, Näringslivets 
Transportråd, Sveriges Hamnar, Maritimt Forum och Skogsindustrierna har vi redan 
uppvaktat ett antal riksdagspolitiker i frågan så att vi kan säkra att denna infrastruktur 
inte läggs som en kostnad som ska betalas genom farledsavgifterna. 
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KALENDARIUM 
 
Maj 
7  Styrelsemöte, Göteborg  
11 – 21 ICS examensskrivningar, Göteborg 
 
Juni 
12  Preliminärt: Föreningsstämma, Göteborg  
 
Augusti  
20  Styrelsemöte i Viken, utanför Helsingborg 
 
Oktober 
13 – 16  FONASBA-årsmöte i Genua  
 
November 
12  Höstseminarium, Göteborg 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PS: Trots att det är 1 april idag har vi valt att inte lansera något aprilskämt i år, men 
kanske följande citat från besättningen på Mont Ventoux ändå kan pigga upp: 
 

”Om inte sjöfarten fungerar - då har 
Sverige till slut bara toapapper kvar!” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


