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SKEPPSMÄKLARNYTT 
 
Digital momskurs – inklusive Skatteverkets syn på våra arvoden 
Höstmöte blir det, om än via Teams 
Ny medlem: Luleå Agent AB 
 
Vad bör straffet vara för en felaktig knapptryckning? Rimligt att tvingas i konkurs? 
Tullverkets GD besvarar kritiken och svarar på frågan, hur kan det bli så här? 
Tullverkets GD även kallad till Skatteutskottet  
Frågor som kvarstår att besvara 
 
Sjöfartssverige effektiviserar fartygsanlöpet tillsammans 
Senaste nytt från tullgruppen: tulldeklaration för tillfällig lagring ska laddas upp via MSW 
Transportstyrelsen inför riskbaserad lotsplikt 
Föreningens remissvar: ett förslag i rätt riktning som bör införas med känsla 
 
Fortsatta regellättnader för sjöfarten 
Ny styrelse i Göteborgs Skeppsmäklareförening 
Kalendarium 
 
 

DIGITAL MOMSKURS – INKLUSIVE SKATTEVERKETS SYN 
PÅ VÅRA ARVODEN 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening anordnar i stort sett varje år en mycket uppskattad 
momskurs. I år hade vi tänkt göra ett uppehåll, men så plötsligt började Skatteverket 
driva frågor kring hur man ska se på vår ersättning och om den kan vara utan moms 
eller inte. 
 
Därför blir det en momskurs även i år! Dock en annan variant. Nu kör vi en digital 
momskurs uppdelad på tre eftermiddagar. Kursledare blir som vanligt Monika Edvall 
på EY, men i år tillsammans med sin kollega Pierre Jonsson. 
 
När?  
tisdag 24 november kl 13 00 – 17 00 (allmänt om moms vid handel och transport) 
onsdag 25 november kl 13 00 – 17 00 (djupare om öppet hav och skattefria fartyg)  
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torsdag 26 november kl 13 00 – 15 00 (frågestund: Vilka gränsdragningsproblem har du? 
Hur kan Tullverket plötsligt debitera moms till någon som inte har avdragsrätt? Annat?) 
 
Var? Framför din egen dator, uppkopplad via Teams. 
 
Pris? 6 000 kr, plus moms. Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening kan på 
sedvanligt sätt ansöka om stipendium för utbildningen. 
 
Om man anmäler tre från och en och samma arbetsplats, betalar man bara för två! 
 
Komplett kursinbjudan skickas ut inom kort, intresseanmälan tas emot redan nu: 
info@swe-shipbroker.se Innan kursstart får alla deltagare ett anpassat kompendium. 
 
 

HÖSTMÖTE BLIR DET, OM ÄN VIA TEAMS 
 
Som vi tidigare meddelat blir det inget fysiskt höstmöte i år, istället blir det ett höstmöte 
via Teams! 
 
Planen är att vi alla kopplar upp oss via länk kl 13 00 den 12 november och programmet 
ser preliminärt ut enligt följande: 
 
Covid-19 och dess effekter på sjöfarten 
13 00 Berit Blomqvist hälsar välkommen och styrelsen berättar hur Covid-19 påverkat 
dem och deras respektive företag och segment. Hur har det gått för container? Tank? 
Roro? Bulk? Hur går tankegångarna i norr? Söder? Öster? Väster? 
 

Farledsavgifterna - måste de höjas nu igen? I dessa tider? 
13 45 Sjöfartsverkets gd Katarina Norén berättar om verkets ekonomiska dilemma. Hur 
blir det med farledsavgiftshöjningen? Vad betyder bonus-malussystemet för sjöfarten? 
 
Digitalisering – vilka effekter får den för sjöfarten och våra medlemmar? 
14 00 Mikael Lind, forskare på RISE berättar om sina insikter om det förändrade 
landskapet för fartygsagenter som digitaliseringen medför. Vad behöver göras och 
hur förberedda är vi egentligen på vad som komma skall? 
 
14 15 Mikael Renz på Sjöfartsverket är också ordförande för EGDH, expertgroup on 
datahamonization, han leder alltså arbetet med digitaliseringen inom IMO av FAL-
konventionen. Hur långt har de kommit? Hur påverkas fartygsagentens arbete? 
 

14 30 Fredrik Karlsson på Sjöfartsverket berättar om Sjöfartsverkets förslag till 
navigationsstöd från land. Kan det någonsin bli verklighet?  
 
14 45 Diskussion, frågor och avslutning 
 
Formell inbjudan med anmälningslänk kommer inom kort. 
 

mailto:info@swe-shipbroker.se
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NY MEDLEM: LULEÅ AGENT AB 
 
Varmt välkommen säger vi till vår andra nya medlem för i år: 
 
Luleå Agent AB 
Strömörvägen 9 
974 37  Luleå 
Kontaktperson: Ida Kristoffersson 
Telefon: +46 (0)703301722 
E-post: agency@lulea-agent.se 
Specialitet: Fartygsklarering 
 

 
Tre stolta fartygsagenter, fr v Björn Sundström, Johan Kristoffersson och Ida Kristoffersson. 

 

– Med många års erfarenhet av branschen och goda lokala kontakter anser vi oss ha 
förutsättningarna för att nå framgång, även om det naturligtvis är lite skakigt att starta 
eget, säger Ida Kristoffersson som tidigare arbetat både på Shorelink och LKAB 
Minerals. Nu har hon alltså startat eget tillsammans med de tidigare kollegorna Björn 
Sundström och Johan Kristoffersson. 
 
– Vårt mål är att ha branschens nöjdaste kunder och vi tänker nå det genom 
samarbete och ett stort engagemang. Det var för att nå dit som vi startade eget.  
 
– Vi var alla tre auktoriserade fartygsagenter via Skeppsmäklareföreningen tidigare 
så den auktorisationen kommer vi också att lösa nu. Alla tre har insett att det här 
jobbet är mer av en livsstil för oss, än ett vanligt jobb.  

mailto:agency@lulea-agent.se
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VAD BÖR STRAFFET VARA FÖR EN FELAKTIG 
KNAPPTRYCKNING? RIMLIGT ATT TVINGAS I KONKURS? 

 
Som vi skrev i senaste numret har ett av Sveriges Skeppsmäklareförenings 
medlemsföretag fått en faktura i form av tullräkning från Tullverket på 18 miljoner för att 
de tryckt i fel ruta i MSW.   
 
Skeppsmäklarnytt läses regelbundet, inte bara av medlemmar, utan även av 
myndighetspersoner och politiker (t ex i Skatteutskottet) som redan efterfrågat mer 
information i just detta ärende. För att var och en själv ska kunna bilda sig en uppfattning 
om rimligheten i detta fall försöker vi därför återge förloppet i sin helhet: 
 
Den 15 augusti 2017 skapade agenten anlöpet i MSW för det aktuella tankfartyget, som 
var på väg från Göteborg till Stockholm. Man kryssade även i rutan ”lossa”, för att 
beskriva avsikten med anlöp. 
 
Den 18 augusti utlöste agenten själva hemtagningen genom att ladda upp det dokument 
som de fått från tullombudet (som jobbar för lastägarens räkning). Agenten fyllde också i 
referensnumret samt gjorde en uppdelning mellan den last som kom från Norge och den 
som var så kallat EU-gods. 
 
19 augusti mottogs ”ankomst medges” i MSW, fartyget anländer Stockholm kl 10 30 den 
20 augusti och samma dag fick man ett ”avgång medges”. 21 augusti avgår fartyget till 
Brofjorden för att ta en ny last. 
 
23 augusti ringer dock tullombudet och säger att de inte fått hemtagningen godkänd. 
Agenten tror först att det rör sig om ett misstag från tullombudets sida, men förstår efter 
ett tag att det är de själva som gjort fel som kryssat i "Lossa" under avsikt med anlöp, inte 
det korrekta "Lossa, varor att förtulla". Felet åtgärdas omedelbart i MSW och därefter 
ringer de Tullverket Arlanda för att förklara ärendet och se om allt är korrekt i Tullverkets 
system efter den här ändringen. De får då ett kort svar från tulltjänstemannen att eftersom 
avsikten med anlöpet blivit felaktigt ifyllt kunde det inte godkännas och rättelse går inte att 
göra i efterhand.  
 
Den uppfattning agenten fick vid det här samtalet var att MSW-systemet endast skickat 
iväg de dokument som behövdes vid en EU-last. Alla andra dokument som agenten lagt 
in och som behövdes vid en tredjelandslast, nådde aldrig Tullverket.  
 
Inga varningsklockor hade alltså ringt och agenten hade aldrig fått frågan varför han 
laddat upp dokument som rör tredjelandsgods när han samtidigt markerat att det skulle 
lossas EU-gods.  
 
Tvärtom hade agenten fått ett lossningsmedgivande (i och för sig på felaktiga grunder, 
men det visste de inte då) och inväntade nu bara ett godkännande av den tulldeklaration 
som de alltså lämnat in till MSW, men som makulerades av systemet och aldrig nådde 
Tullverket. Eftersom godkännandet kräver en manuell hantering och ofta inkommer efter 
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att fartyget lämnat sin last och hamn, är det inte förvånande att lasten lossades, de hade 
ju fått ett lossningsmedgivande! 
 
Frågan vi alla ställer oss är helt enkelt: hur kan en fartygsagent, som inte har ett dugg 
med lasten att göra, bli ansvarig för tullavgift, mervärdesskatt och punktskatt? 
 
Agenten är varken avsändare eller mottagare, de har förvisso agerat ombud och begått 
ett misstag, men att därifrån anse dem skyldiga till att betala de avgifter som Tullverket 
anger är helt absurt och orimligt! 
 
För att förstå detta måste vi backa bandet. Tullverket hade nämligen från början tänkt 
sätta dit lastägaren, Preem i det här fallet. Därför skickades den 13 november 2017 en 
faktura på totalt 13,5 miljoner kronor för tull, koldioxidskatt och energiskatt till Preem. De 
betalade beloppet, men överklagade samtidigt till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten 
tog god tid på sig och levererade en dom på totalt 17 sidor i januari 2020.  
 
Preem frias där helt och hållet.  
 
Ur domen: Preem AB (bolaget) yrkar att förvaltningsrätten ska ändra Tullverkets beslut 
ifråga om tull och punktskatter och istället bevilja bolaget förmånstull 
om 0 procent samt uppskov från importplats till skatteupplag av punktskatter 
med avseende på RME-produkten i sändningen, med följden att erlagd 
tull och punktskatt jämte ränta från den 23 november 2017 ska återbetalas till bolaget.” 
 
Vad Preem menar med sitt yrkande är att lasten ska behandlas såsom den skulle ha 
behandlats om rätt ruta kryssats i, det vill säga inga pengar skulle ha kommit till Tullverket 
i vilket fall! Ingen fara är skedd! 
 
Förvaltningsdomen ger faktiskt Preem mer än rätt och skriver i domen: 
 
”Tullverket har således saknat fog för att debitera bolaget tull med stöd av artikel 79 i 
tullkodex. Detsamma gäller därmed påförd punktskatt, som är kopplad till betalnings-
ansvaret för en tullskuld (jfr, avseende import av vissa energiprodukter, 4 kap. 1 b § första 
stycket första punkten lagen [1994:1776] om skatt på energi och, avseende andra typer 
av energiprodukter och bränslen, 4 kap. 13 § samma lag). 
 
Bolaget har yrkat att det överklagade beslutet ska ändras på så sätt att förvaltningsrätten 
ska bevilja förmånstull och uppskov från importplats till skatteupplag av punktskatter. 
Eftersom varken tull eller punktskatt kan tas ut av bolaget på de grunder som aktualiseras 
genom det överklagade beslutet förfaller emellertid dessa frågor. 
 
Tullverkets beslut om debitering av tull samt energi- och koldioxidskatt i fråga om den 
aktuella försändelsen ska därmed undanröjas. 
 
Bolaget har därtill yrkat att förvaltningsrätten ska besluta om återbetalning samt 
utbetalning av ränta. Domstolen kan emellertid inte besluta om dessa frågor som första 
instans. Det ankommer istället på Tullverket att vidta de verkställighetsåtgärder som följer 
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av förvaltningsrättens dom, inklusive beräkning av de belopp som därigenom ska 
tillgodoräknas bolaget.” 
 
Där hade den här historien kunnat sluta. Hade agenten fått en bot på 20 000 SEK för 
brister i inrapporteringen så hade företaget betalat det och företagets vd hade hutat åt alla 
fartygsagenter att vara extra noggranna i fortsättningen. Men historien slutar inte där… 
 
I slutet av juni i år får agenten ett telefonsamtal från Tullverket där de förklarar att 
företaget ska förbereda sig på en tullräkning i mångmiljonklassen.  
 
Under det halvår som gått sen Förvaltningsrätten fattade beslut om att helt fria Preem 
hade nämligen Tullverket hittat en annan syndabock. För att försäkra sig med både 
hängslen och livrem gjorde man både agenten och rederiet solidariskt ansvariga för 
fakturabeloppet. Ett belopp som dessutom hade ökat med 4 325 129 SEK i moms. En 
momskostnad som alltså inte är avdragsgill i vare sig agentens eller rederiets normala 
momsdeklaration. Rederiet hade framförallt ABSOLUT INGENTING med den här saken 
att göra. De hade fraktat oljan och lossat den men inte varit involverade i 
rapporteringsrutinerna kring anlöpet.  
 
3 juli kommer det så även ett skriftligt besked om att Tullverket verkligen tänker gå vidare 
så som de sa i juni och agenten och rederiet gavs även möjlighet att ge sin syn på saken. 
Det var då de kontaktade advokatbyrån som lade ner många dagar för att juridiskt få 
Tullverket att inse att de var fel ute.  
 
Allt var dock förgäves. Tullverkets enda besked på inlagan var att ”inget nytt framkommit i 
sak” och den 28 augusti landade alltså en tullräkning på agentens bord på totalt 
17 814 918 SEK, nästan 18 miljoner kronor. Rederiet fick samma fakturabelopp.  
 
Sista betalningsdag var 4 september. 
 
Efter diverse turer och telefonsamtal mellan föreningen och Tullverket och inte minst efter 
att agentens advokatkontor överklagat tullbeslutet till förvaltningsrätten och begärt 
uppskjutande av verkställighet trodde vi alla att vi åtminstone köpt oss lite tid.  
 
Men först krävde Tullverket ytterligare inlagor, bland annat med intyg från revisorn och 
banken, vilket egentligen bara resulterade i ytterligare debiterade timmar för advokaten. 
Agenten föreslogs också förhandla med sin bank om en bankgaranti. Agenten beskrev i 
den vidare skriftväxlingen att de hade fått banken att gå med på att utställa en 
bankgaranti om en miljon kronor. Efter fem dagar meddelar Tullverket följande: 

 
”Tullverket beslutar att: 

 skjuta upp genomförandet av beslut om tull, mervärdesskatt och tulltillägg med tull-id XX, 
till och med den dag som Tullverket ändrar det överklagade beslutet eller en månad efter 
det att förvaltningsrätten meddelat dom eller slutligt beslut  

 ni senast den 8 oktober 2020 ska ha inkommit med en garanti om 5 000 000 SEK.  
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Beslutet att skjuta upp genomförandet upphör om:  

 ni inte inkommer med garanti senast angivet datum, eller  

 ni försätts i konkurs eller likvidation.” 

Samma beslut skickas även till rederiet, som avkrävs en bankgaranti om 10 miljoner SEK. 
 
Det är inte gratis att få bankerna att ställa ut bankgarantier på 15 miljoner SEK, det 
är inte gratis att anlita en advokatbyrå som ska försöka sköta juridiken i ett fall som 
detta. De flesta fartygsagenter i det här landet är fortfarande små familjeföretag 
som omsätter mindre än tio miljoner om året och som kanske kan fakturera 6 500 
SEK för att sköta ett anlöp.  
 
Vem ska våga fortsätta göra detta när det kan sluta så här? Det är extra tragiskt att 
notera att till och med Tullverket själva räknar med att de riskerar sätta företaget i 
konkurs! 
 
Allt detta är alltså för ett misstag som, om det inte gjorts, inte hade tillfört Tullverket en 
enda krona. Alla summor hade nollats om allt hade kryssats rätt från början. Den enda 
skillnaden är enligt Tullverket att de inte beretts möjlighet att kontrollera godset eftersom 
det stod att det var EU-gods, inte tredjelandsgods. Men Tullverket måste väl ha rätt att 
göra stickprovskontroller av allt gods, utrikes eller ej? Om de bara har rätt att kontrollera 
gods som rapporteras komma in utifrån EU måste det vara världens chans för all världens 
smugglare. Då är det ju bara att rapportera allt smuggelgods som EU-gods! 
 
 

TULLVERKETS GD BESVARAR KRITIKEN OCH SVARAR 
PÅ FRÅGAN, HUR KAN DET BLI SÅ HÄR? 
 
– Jag förstår att det kan uppfattas som ett oförlåtande system när det beskrivs som att 
”en feltryckning” får sådana allvarliga konsekvenser. Från Tullverkets sida ser vi på denna 
handling på ett annat sätt. Att lämna uppgifter i systemet innebär att man intygar att 
uppgifterna är riktiga. Här vilar ett tungt ansvar på branschens aktörer, säger Tullverkets 
GD Charlotte Svensson. 
 
– I det aktuella fallet innebar de felaktiga uppgifterna att godset inte anmäldes till tullen 
vilket krävs vid införsel av varor till EU. Istället uppgav man att godset var EU-gods och 
därmed fråntogs Tullverket möjligheten att kontrollera varorna vid ankomsten. Dessutom 
var inte inmatningen av uppgifter det enda felet som begicks. Varorna lossades trots att 
något lossningsmedgivande inte meddelats. 
 
– Jag har all respekt för att tullregler kan vara komplicerade. Men vi måste förutsätta att 
de aktörer som arbetar med import och export har nödvändig kunskap och fungerande 
rutiner för att säkra att de uppgifter som lämnas är riktiga. Det är en förutsättning för att 
kunna göra rätt och undvika den situation som återges i artikeln. 
 
– En dom från kammarrätten i december 2018 innebär att Tullverket behöver göra en 
snävare bedömning än tidigare av i vilka fall mottagaren av varorna kan utses till 
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gäldenär. Detta leder till att övriga aktörer, t.ex. rederier och skeppsmäklare utses till 
gäldenär i större utsträckning än tidigare.  
 
– Reglerna och rutinerna som gäller för hantering av gods är inte nya. Det är EU-
lagstiftning som vi, precis som aktörerna i branschen, måste följa. Vi är skyldiga att driva 
in den tull som regleras i lagstiftning och det finns inget utrymme i tullagstiftningen att ta 
hänsyn till enskilda aktörers ekonomi, menar hon. 
 
 

TULLVERKETS GD ÄVEN KALLAD TILL SKATTEUTSKOTTET 
 
Tullverkets GD Charlotte Svensson var häromveckan även kallad till Riksdagens 
Skatteutskott för att uppdatera dem om Tullverkets syn på verksamheten. Eftersom bland 
andra moderaten Boriana Åberg och kristdemokraten Hampus Hagman läser 
Skeppsmäklarnytt sattes föreningens tullproblem också upp på dagordningen. 
 
– Ja, det var självklart för oss att ta upp den här frågan då vi alla kan lida med den 
drabbade agenten, säger Boriana Åberg till Skeppsmäklarnytt. Charlotte Svensson var 
också väldigt förberedd på att vi skulle ta upp frågan så det blev ett bra samtal, även om 
vi tyvärr inte nådde någon som helst klarhet i själva grundfrågan. Tullverket hänvisar bara 
till EU-lagstiftningen som de säger sig vara tvungna att följa helt strikt. 
 
– För alla vanliga människor framstår det här som helt horribelt. Det ska inte gå att göra 
ett sådant här fel med så fruktansvärda konsekvenser. Det förstår alla, men Tullverket 
anser att de är bakbundna. Nu får vi ställa vårt hopp till förvaltningsrätten så att de friar 
agenten. Ni borde också kontakta några ledamöter i EU-parlamentet, råder Boriana 
Åberg.  
 
Hampus Hagman, (kd) som också sitter i skatteutskottet känner sig upprörd över den 
behandling som både agenten och redaren fått utstå. 
 
– Rederiet är ju helt oskyldiga till detta, de har absolut ingen del i hanteringen av detta, 
ändå riskerar de att stå för notan eftersom agenten skulle gå i konkurs om Tullverket får 
rätt i högsta instans.  
 
– Agenten har i och för sig gjort ett misstag, men straffet för detta är ju inte på något sätt 
proportionerligt. Alla människor inser att det här är fel, men Tullverket hänvisar till EU-
lagstiftningen och vi politiker kan inte gå in och styra i enskilda fall. Egentligen kan vi bara 
sätta vårt hopp till förvaltningsrätten. De gav ju Preem rätt, och jag hoppas att även 
agenten får rätt. Men det känns ju inte heller bra att enskilda små företagare på det här 
sättet måste lägga oerhörda summor på advokater för att försvara sig.  
 
– Vi får inte glömma att ingen lidit skada i det här fallet, staten hade ändå inte fått in en 
krona om agenten gjort rätt från början, det är det som känns allra mest onödigt. Här finns 
bara förlorare. 
 
 



Sveriges Skeppsmäklareförening  
(The Swedish Shipbrokers’ Association) 

 
  

 Nr 9 2020 Sida 9 av 18 

 www.swe-shipbroker.se 

 

FRÅGOR SOM KVARSTÅR ATT BESVARA 
 
1) Hur är det möjligt att vi har en lagstiftning som sätter företag i konkurs för ett misstag 
som en anställd gör - utan uppsåt, utan egen vinning och utan att någon skada ens skett? 
(Någon tullskuld har inte uppkommit. Importdeklaration för sändningen har upprättats på 
rätt sätt och har i rätt tid funnits i alla relevanta system långt före lossningen. Varken det 
importerande bolaget, tullombudet, redaren eller skeppsklareraren har haft någon som 
helst avsikt att undandra sändningen från tullövervakning eller på annat sätt avvika från 
reglerna i tullkodex.)  
 
2) Vad är syftet med att lägga upp lastdokument i MSW för inrikes laster/resor om inte 
Tullverket har möjlighet att granska dessa och vid behov göra en stickprovskontroll?  
 
3) Hur exakt ser det lagrum ut i EU-lagstiftningen som reglerar att fel av den här graden 
måste ges sådana här konsekvenser? Och hur kan det komma sig att inget företag i EU 
rapporterat att de utsatts för samma behandling som företag i Sverige fått erfara? Om 
lagstiftningen är den samma borde ju även efterlevnaden vara det. Ingenting kan få 
Sveriges Skeppsmäklareförening att tro att just vi i Sverige är slarvigare än andra länder. 
 
4) Varför inte införa en företagsbot på 20 000 kr (eller vad som anses lämpligt) för den 
som rapporterar fel i MSW, och därmed särskilja handhavandefel från rena införselbrott? 
Om det finns misstanke om att någon försökt smuggla in något i Sverige ska det 
naturligtvis ALLTID utredas och i förekommande fall även straffas.  
 
5) Detta hände för tre år sedan och sedan dess har alla inblandade parter stramat upp 
sina rutiner betydligt, och Sjöfartsverket har även ändrat i MSW så att det nu är svårare 
att göra samma fel. Numera finns ingen knapp för ”lossa”, nu måste man antingen fylla i 
”lossa EU-gods” eller ”lossa icke EU-gods”. Faktum kvarstår att detta hände för tre år 
sedan, kan det inte anses vara preskriberat? 
 
6) Tullverkets gd hänvisar till en dom från dec 2018, men det här misstaget begicks 
augusti 2017, är detta då verkligen applicerbart på det här fallet? 
 
7) Politikerna pratar ofta om regelförenklingar för företag och gärna specifikt för sjöfarten. 
Skatteutskottet kan tydligen inte göra mer än de gjort; vad gör näringsministern, 
justitieministern och infrastrukturministern?  
 
8) Vad gör EU-parlamentet? Var det så här den nya lagstiftningen var tänkt att fungera? 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening hoppas kunna redovisa i alla fall några svar i nästa 
nummer av Skeppsmäklarnytt. 
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SJÖFARTSSVERIGE EFFEKTIVISERAR FARTYGS-
ANLÖPET TILLSAMMANS 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening och sjöfartssveriges övriga branschorganisationer 
samt Sjöfartsverket samlar sig nu i ett gemensamt innovationsprogram för att 
effektivisera sjöfarten och då särskilt anlöpet genom digitalisering.  
 

 
 
Programmet styrs gemensamt av (från vänster) Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk 
Sjöfart; Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd; Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar; 
Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening och Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket. Foto: Ulf Siwe. 

 
Med ny teknik ska hamnar och fartyg kunna prata med varandra och dela information; 
bland annat för att fartyg ska kunna anpassa sin fart för att komma i helt rätt tid till 
hamnen. På så sätt kan både fartygens utsläpp och kostnader minska och samtidigt får 
samhället stora vinster i form av minskade utsläpp.  
 
I det nystartade projektet ”Digitalt anlöp” kommer Sjöfartsverket, i nära samarbete med 
branschen, att leda arbetet fram till 2027. 
 
– Sveriges fartygsagenter har alltid haft som huvuduppgift att göra anlöpet så effektivt 
som möjligt för de, ofta utländska, rederier som besöker de svenska hamnarna, säger 
Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening. 
 
– Med den här satsningen krokar vi arm med svenska rederier, hamnar, myndigheter och 
lastägare för att effektivisera anlöpet och göra sjöfarten ännu mera sömlös. Bort med 
onödiga hinder; nu ska vi alla arbeta tillsammans för att effektivisera sjöfarten! En ökad 
digitalisering blir det främsta verktyget, menar hon. 
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– Vi vet att en högre effektivitet stärker sjöfartens konkurrenskraft men ser också andra 
aspekter som varuägarna efterfrågar: ökad tillförlitlighet, ökad förutsägbarhet och ökad 
flexibilitet, kompletterar Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd. 
 
Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar framhåller att 85-90 procent 
av all varutransport till och från Sverige sker genom de svenska hamnarna.  
 
– Genom informationsdelning i realtid inför anlöp ser vi väsentliga 
effektiviseringsmöjligheter då hamnarnas verksamheter bättre anpassas till fartygens 
ankomster och avgångar. Detta ger också effektiviseringsmöjligheter i fler led som 
landtransporten och för varuägaren. Sammantaget ser vi betydande miljö- och 
arbetsmiljövinster. 
 
– Ambitionen med programmet från vår sida är att, med utgångspunkt i tidigare framtagen 
kunskap inom området, göra anlöpet mer effektivt, sett till såväl utsläppsreduktioner som 
tids- och kostnadsparametrar. Svensk Sjöfart har en vision om noll utsläpp till luft och 
vatten år 2050 och för att uppnå detta krävs det att vi använder ny teknik och 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- 
och innovationsfrågor Svensk Sjöfart.   
 
– Att skapa smarta lösningar som baseras på en gemensam digital infrastruktur för 
myndighetsrapportering och affärsprocesser stärker sjöfarten som transportalternativ. Det 
är angeläget för alla som är en del av transportkedjan där sjöfart ingår och kan bidra till 
att flytta gods från land till sjö. Styrkan sitter i att vi gör detta tillsammans, avslutar 
Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket. 
 

 
 
Programdirektivet signerades av styrgruppens medlemmar vid ett möte i Stockholm 23 september. 
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SENASTE NYTT FRÅN TULLGRUPPEN: TULLDEKLARATION 
FÖR TILLFÄLLIG LAGRING SKA NU LADDAS UPP VIA MSW 
 

Sveriges Skeppsmäklareförening har flera råd och grupper kring olika ämnen, bland 
annat ett tullråd där Mårten Zetterberg, vd på TSA Agency är ordförande. Den 22 
september hade han ett digitalt möte med Tullverkets referensgrupp för Elektronisk Tull. 
Syftet med mötet var att behandla vad som komma skall, gällande Tullverkets resa mot 
större digital närvaro. Han lyckades även behandla lite vad gällande Tillfällig lagring. 
 
Deklarationer för Tillfällig Lagring mailas idag till Tullverket och den största skillnaden blir 
att från och med 1 oktober ska deklarationen laddas upp via MSW. 
 
På en direkt fråga svarar Tullverket följande om hur hanteringen ska skötas: 
 
”Vid Deklaration för Tillfällig Lagring ska Lastdeklarationen (FAL 2) lämnas i strukturerad 
form. Tills vidare kräver vi dock inte att hela lastmanifestet lämnas på det sättet. Det räcker 
med att lämna en sammanfattande information om hela lasten och skicka med manifestet 
som en bifogad fil. 
 
Förutom en referens till de summariska införseldeklarationerna ska en referens till 
efterföljande behandling lämnas för den last som lossas (exempelvis godslokalkod eller tull-
id). Det ska även finnas uppgift om godsets status samt en bifogad T2L för unionsgods. 
 
Enligt Tullverket är "Strukturerad form" i detta avseende exempelvis en PDF som då laddas 
upp i MSW och avläses Manuellt av Tullverket. Det finns alltså inget krav på annan typ av 
elektronisk överförbar information i dagsläget. Dock är detta något som kommer komma 
framöver.” 

 
 

TRANSPORSTYRELSEN INFÖR RISKBASERAD LOTSPLIKT 
 
Enligt den remiss Sveriges Skeppsmäklareförening fått att ta ställning till vill 
Transportstyrelsen från och med nyår införa en riskbaserad lotsplikt som enligt det 
utskickade förslaget i huvudsak innebär följande förändringar: 
 

1. Lotspliktsgränserna för fartygs längd och bredd ersatts av risknivåer som har tagits fram 
genom en riskbedömning av lotslederna. Även fartyg och bogserekipage riskbedöms och 
delas in i risknivåer beroende på deras last, konstruktion och bunkermängd. Lotsledens 
risknivå tillsammans med fartygets risknivå ligger till grund för om befälhavaren blir 
lotspliktig, kan bli undantagen från skyldighet att anlita lots och möjligheten till lotsdispens.  
 

2. Dagens lotspliktsgränser försvinner och ersätts med en generell lotsplikt på allt svenskt 
inre vatten för befälhavare på fartyg om minst 70 meters längd eller 20 meters bredd. För 
befälhavare på bogserekipage inträder lotsplikten vid 70 meters längd eller 14 meters 
bredd för de bogserade enheterna. För befälhavare på bogserade enheter där det 
bogserande fartyget är utrustat med ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A 
som visar att bogsering pågår inträder lotsplikten först vid 80 meters längd eller 20 meters 
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bredd. Vid flera bogserade enheter gäller dessa mått de bogserade enheternas och dess 
sammankopplande anordningars sammanlagda längd eller sammanlagda bredd. 
 

3. Befälhavare på fartyg upp till 110 meters längd behöver inte anlita lots vid färd i en lotsled, 
om vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att befälhavaren inom den senaste 12-
månadersperioden har gjort en passage med fartyget i lotsledens båda riktningar och 
aktivt deltagit i fartygets navigering, med eller utan assistans av lots.  
 

4. Ett nytt förfarande för att utfärda lotsdispenser införs: lotsdispens genom förenklat 
förfarande. I det förenklade förfarandet ingår inte teoretiska och praktiska prov. Nuvarande 
dispensförfarande kvarstår och benämns fullständigt förfarande.  
 

5. Begreppet ledanknuten lotsdispens ändras till lotsdispens.  
 

6. Reglerna för tillfälliga lotsdispenser kvarstår, kraven har dock förtydligats.  
 

7. Möjligheten att ansöka om generell lotsdispens ersätts av en mer begränsad möjlighet att 
ansöka om lotsdispens i områden utanför lotsleder.  
 

8. Möjlighet att beviljas lotsdispens införs i vissa fall för befälhavare på fartyg eller 
bogserekipage som för last i bulk bestående av: 
 
a) vissa skadliga flytande ämnen som tillhör kategori Y eller Z enligt 2 kap. 17 § förordning 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller  
 
b) vissa kondenserade gaser enligt bilaga 1 till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 
2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).  
 

9. Kraven för prövning och utnyttjande av en lotsdispens med medgivande om assistans av 
bogserfartyg har förtydligats. Vi har bland annat lagt till ett krav för befälhavaren att 
kontakta bogserbåtsföretaget och informera sig om lokala rutiner och förutsättningar vid 
bogsering.  
 

10. Befälhavare på utländska statsfartyg är inte lotspliktiga när statsfartyget deltar i ett 
internationellt samarbete med Försvarsmakten. En förutsättning för detta är att 
Försvarsmakten har gjort en säkerhetsbedömning av statsfartygets förmåga att navigera 
på svenskt inre vatten och därefter har vidtagit eventuellt nödvändiga säkerhetshöjande 
åtgärder.  
 

11. Att segelkatamaraner och segeltrimaraner med anledning av enbart sin bredd inte är 
lotspliktiga utgår. 
 

12. För att förnya ett medgivande om assistans av bogserfartyg i samband med förnyelse av 
lotsdispens ska befälhavaren ha nyttjat assistans av bogserfartyg minst en gång under 
lotsdispensens giltighetstid. 
 

13. Kraven för ett rederis internutbildning som kan ersätta informationsresor med lots har 
förtydligats.  
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14. Möjlighet för rederier att hålla prov för lotsdispens införs. Krav för detta är att rederiets 
internutbildning för lotsdispens har godkänts av Transportstyrelsen och att minst ett av 
rederiets fartygsbefäl har blivit godkänt som provledare.  
 

15. Lotslederna över Vänern delas upp i tre leder, med en lägre risknivå på leden som går 
över sjön.  
 

16. Lotsleden till Norrköping delas upp i två leder med olika risknivå.  
 

17. Flera nya områdesundantag införs. Vissa befintliga områdesundantag justeras. 
 
 

FÖRENINGENS REMISSVAR: ETT FÖRSLAG I RÄTT 
RIKTNING SOM BÖR INFÖRAS MED KÄNSLA 

 
Sveriges Skeppsmäklareförening vill tacka för möjligheten att inlämna synpunkter på 
ovanstående remiss. Vi anser framförallt att det är bra att Transportstyrelsen på det här 
sättet försöker ta ett nytt grepp på reglerna för lotstjänsten.  
 
Redan 2004 skrev Sveriges Skeppsmäklareförening i ett remissvar att vi efterlyste en 
mera riskbaserad lotstjänst och vi har framfört samma åsikt vid flera möten med 
Sjöfartsinspektionen (som de hette då vi hade regelbundna möten med dem.) 
 
Där efterlyste vi flexibla lotskravsgränser (som utgick från de lotsledskrav som då fanns) 
för fartygen som bland annat bestämdes utifrån:  

 manöverförmåga 

 navigeringsutrustning 

 regelbundenhet i trafikmönstret 

 resultat i hamnstatskontrollen  

 flagga 

 
Ett steg i rätt riktning, men invändningar finns  
Vi anser att de nya förslagen är ett steg i rätt riktning, men vi anser att det fortfarande är 
allt för stort fokus på just längd och bredd och för lite på kvalitet och goda system för ökad 
sjösäkerhet. Självklart inser vi att olika lotsleder ställer olika lotskrav. Om den nya 
riskindelningen är den rätta utgår vi ifrån att Transportstyrelsen, med alla de 
referensgrupper och olika arbetsgrupper de haft till sitt förfogande, är bäst på att avgöra. 
Däremot är det angeläget att följa upp utfallet när reglerna väl satts i bruk. Vi vet till 
exempel redan nu att det finns en oro kring hur den nya tvådelade indelningen i 
Norrköping ska fungera i praktiken.  
 
På samma sätt kommer konkurrensen mellan Södertälje hamn och Norvik att skärpas då 
Södertälje kräver 3,5 timmars lotsning medan Norvik kan erbjuda lotsfria fartygsanlöp om 
befälhavaren har förenklad dispens. Om farlederna är rätt risksatta är det inget att säga 
om, men det är viktigt att detta utvärderas ordentligt. 
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Vi är också fundersamma kring om Sjöfartsverket verkligen kommer att kunna erbjuda 
lotsar i den utsträckning som kan behövas redan vid årsskiftet.  
 
Det är oerhört viktigt att den här omändringen inte äventyrar sjöfartens konkurrenskraft! 
 
Varför en lotsgräns på 70 meter, varför inte behålla 90 meter? 
Med detta sagt kan vi inte låta bli att undra varför man egentligen föreslår en ny lotsgräns 
på 70 meter, varför inte behålla 90 meter i de fall där det tidigare fungerat?  
Många fartyg är byggda just för att klara den 90-meters gräns som vi har idag.  
Det blir därmed många fartyg i storleksordningen 70 - 89,99 meter som drabbas av denna 
förändring. Dessutom försämras produktionsflytet för hamnarna, då fartygen måste vänta 
på lots innan skifte av fartyg från och till samma kaj kan ske.  
 
Då det redan idag råder brist på lotsar inom vissa trafikområden förbättras ju inte 
situationen när gränsen för lotsplikt sänks. Även med ett förenklat förfarande tror vi att det 
i praktiken kommer att bli fler fartyg som efterfrågar lots med dessa nya regler. 
 
Det händer redan idag, allt för ofta, att det inte finns lots att tillgå bland annat på grund av 
dagens vilotider för lotsarna och att det finns för få lotsar tillgängliga. Fartygen är 
dessutom utrustade med bättre utrustning än någonsin förr och ändå ska rederier som 
bevisligen haft nautiker ombord som klarat säkerhetskraven nu behöva ansöka om 
lotsdispenser och genomgå, om än förenklade - men kostsamma, tester. 
 
Kostnader för lotsdispenser blir en extra utgift för de rederier som lotsfritt gått på samma 
hamnar i många år; dessutom en avgift som Transportstyrelen nu passat på att höja. Det 
är dålig timing för rederier som till följd av covid-19 tvingats dra ner på trafiken. 
 
Ett citat ur Transportstyrelsens egen konsekvensutredning: 
”Arbetet med riskbaserad lotsplikt föreslår att ett resekrav införs för befälhavare på fartyg 
med en längd som är mellan 70 meter och dagens lotspliktsgränser. Det innebär att 
befälhavare på fartyg som i dag inte är lotspliktiga men som är över 70 meter långa kan få 
ökade kostnader om de inte har varit i den aktuella lotsleden under den senaste 
tolvmånadersperioden. Detta skulle kunna leda till en lägre tillgänglighet på sjötransporter 
om effekten för dessa rederier blir att de behöver lägga ned vissa rutter på grund av för 
låg lönsamhet och hög priskänslighet.” 
 
Vår bedömning är att detta kommer att gälla flera av de fartyg som finns i det aktuella 
längdspannet. Då detta går emot de trafikpolitiska målen om en överflyttning bör 
konsekvenserna tas i beaktande.  
 
Varför inte tänka helt nytt? Var finns förslagen om navigationsstöd från land? 
Sveriges Skeppsmäklareförening var även aktiv 2007 i utredningen Lotsa Rätt som 
leddes av Transportstyrelsens nuvarande GD Jonas Bjelfvenstam och som föreslog att 
åtminstone på försök inrätta ett erbjudande om ”lotsning från land”. 
 
Här kan vi notera att det är olyckligt att den här utredningen inte mäktat med att göra ett 
enda konkret förslag i denna riktning. Sveriges Skeppsmäklareförening föreslår att man 
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ser över om det inte finns områden i just Vänern som skulle kunna passa för ett sådant 
försök. Eftersom Sjöfartsverket kommit långt i sina pilotförsök kring detta anser vi att även 
föreskriftsarbetet behöver ta höjd för att det ska vara möjligt att genomföra 
navigationsstöd från land i verkligheten – utan lots ombord.  
 
Vi kräver smidig övergång 
Vår största invändning är dock att detta aldrig kan införas redan vid nyår. I alla fall inte om 
det är tänkt att alla som idag är lotsbefriade från och med då ska ta lots eller hinna ha 
ansökt om och genomfört ett lotsdispensförfarande. Även ett förenklat sådant kräver en 
smidig övergång för att inte sjöfartens leveranssäkerhet ska äventyras.  
 
Svenska hamnar besöks årligen av någonstans i storleksordningen 2 500 fartygsindivider 
och de flesta är här bara någon enstaka gång. Många befälhavare har inte idag (eller ens 
i november) någon aning om att de, säg 5 januari, ska till svensk hamn. Däremot kanske 
de vet att de förra gången slapp ta lots och förväntar sig att det så ska förbli. Smidighet, 
flexibilitet och en lyhördhet mot marknaden under hela 2021 vore därför eftersträvansvärt 
och då särskilt i de fall där fartygens befälhavare varit här tidigare. 
 
Det är ju knappast så att dagens lotsregler visat på brister i säkerheten; så även om 
Transportstyrelsen bjuder på en smidig övergång för dem som plötsligt får lyda under nya 
krav riskeras ändå inte den totala sjösäkerheten. 
 
Gällande dispenser fortsätter väl gälla tiden ut? 
Vi utgår också ifrån att samtliga idag gällande dispenser fortsätter att gälla dispenstiden 
ut. På samma sätt anser vi att de befälhavare som idag har generella lotsdispenser borde 
få behålla dem så länge som de används regelbundet. Fasa in de här nya reglerna med 
sikte på framtiden, rör inte till det som idag fungerar utmärkt. Vi noterar dock att om de 
generella ändå måste bytas ut till flera ledanknutna dispenser kommer bara en avgift att 
tas ut, vilket naturligtvis är bra. Men varför inte bara låta dem fasas ut? Det är ju bara 40 
generella dispenser som är aktuella idag. 
 
Lite väl snävt med 12-månadersregel  
Sveriges Skeppsmäklareförening anser även att regelverket är lite väl snävt då alla 
dispenser upphör om inte en och samma befälhavare återkommer inom en 12-
månadersperiod. Vi har svårt att se att det inte skulle kunna utökas till 24 månader. Det 
kan inte vara meningen att en befälhavare som fram tills nu, utan några som helst 
problem, gått utan lots plötsligt ska behöva göra en testresa i vardera farledsriktningen 
plus ett test, och sen behöva göra om det om det dröjer 13 månader innan han eller hon 
kommer tillbaka igen. Det är långt ifrån all sjöfart till och från Sverige som bedrivs i 
kustnära linjetrafik!  
 
Vi stödjer Svensk Sjöfarts initiativ till en permanent revideringsgrupp 
Vi ställer oss även bakom Svensk Sjöfarts initiativ till en revideringsgrupp som följer 
utveckling efter det att de nya reglerna trätt i kraft. Det är viktigt att snabbt kunna förändra 
och förbättra regelverket när intentionerna i vissa fall kanske inte fungerar i verkligheten.  
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Bra med lathund och att systerfartyg räknas in i dispensen – och annat som är bra 
Lathunden som följer med förslagen anser vi också ger en bra sammanfattning. Det blir 
tydligt vilka fartyg som faller under vilka krav och en fin överskådlighet för att snabbt 
kunna se vilka fartyg som det är applicerbart på. 
 
Det är också bra att man inte behöver ta separata dispenser för systerfartyg.  
 
Vi har inga invändningar till förslagen om undantag för utländska statsfartyg, de nya 
breddreglerna för katamaraner eller regelskärpningen som görs för att stärka 
befälhavarna att ta lots när de innerst inne känner att det vore det bästa ur 
sjösäkerhetssynpunkt. Vi tycker även att det är bra att ordet lotsdispens åter skrivs in i 
föreskriften.  
 
Avslutningsvis anser vi alltså att intentionerna mot en mera riskbaserad lotsplikt är bra, 
men att man som alltid vid större förändringar bör använda en viss smidighet för att 
uppnå sitt mål. Kanske borde man använda 2021 till att utvärdera förslagen och dess 
konsekvenser ytterligare. Borde det inte vara möjligt att åtminstone avvakta med förslaget 
om att sänka den generella lotspliktsgränsen till 70 meter? 
 

 
FORTSATTA REGELLÄTTNADER FÖR SJÖFARTEN 

 

 
 
Regeringen har återigen beslutat att alla handlingar som behövs för sjöfolk och fartyg, till 
exempel läkarintyg, behörighetsbevis för sjömän och fartygscertifikat, som gäller för en 
bestämd tid och som därefter behöver förnyas, nu automtiskt ska förlängas. En förnyelse 
kräver oftast att vissa villkor ska uppfyllas. Coronapandemin gör att det är svårt eller i 
vissa fall till och med omöjligt att förnya utbildningar eller på annat sätt förnya dessa intyg. 
 
– Det är viktigt att vi har höga krav på sjöfarten och alla som arbetar där. Samtidigt måste 
vi hitta lösningar som gör att branschen kan fungera så bra som bara möjligt, trots de 
problem som uppstått som en följd av coronapandemin, säger infrastrukturminister 
Tomas Eneroth. 
 
Regeringens beslut innebär att handlingar vars giltighetstid löper ut under innevarande år 
förlängs med nio månader. 
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NY STYRELSE I GÖTEBORGS SKEPPSMÄKLAREFÖRENING 
 
Elizabeth Concha              Ordförande  Cosco Shipping  
Carl Johan von Sydow     Kassör  Bunker One 
Fredrik Håkansson Säll   Sekreterare  HMM - Hyundai     
Wilhelmina Lund              Klubbmästare Lund Group 
Jonas Pettersson             Stadgar  Alba Tankers 
Kristian Bratz                     Frukostföreläsningar      Gothenburg Chartering 
Emil Holmgren                  IT/Hemsida                     CLdN 
Nicolai Nymoen               Projekt                            Wallenius Wilhelmsen 
Jonatan Östberg               Projekt                            CMA CGM 
 
Göteborgs Skeppsmäklareförening är en helt fristående förening, men för att bli 
medlem måste man även vara medlem i Sveriges Skeppsmäklareförening. 
 
– Förutom att jag hoppas att corona snart ska ta slut, så att livet kan återgå till det 
normala, hoppas jag på ett ännu närmare samarbete mellan Göteborgs och Sveriges 
Skeppsmäklareförening, säger Elizabeth Concha som är ny på ordförandeposten. 
 
 

KALENDARIUM 
 
Oktober 
7  Sista dag för anmälan till ICS Tutorship Läs mer på vår web! 
 
November 
2-12  Examen i ICS Tutorship 
12  Höstseminarium (via Teams) 
13   Styrelsemöte, Göteborg 
24 – 26  Digital momskurs (via Teams) 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship

