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PROBLEMEN MED GRÄNSPOLISEN ÄR LÖSTA – FÖR 
TILLFÄLLET 
 
Vi har vid flera tillfällen tidigare rapporterat om problemen som uppstått, främst på 
västkusten, då gränspolisen plötsligt höll sig strikt till att bara stämpla sjömansvisa i 
de officiellt utpekade gränspolisövergångställen. Därmed har det varit omöjligt att 
göra besättningsbyten i Wallhamn, Stenungsund, Uddevalla och Brofjorden.  
 
Efter otaliga telefonsamtal och mail, där föreningen fått underlag från flera 
medlemmar i väster, har gränspolisen nu alltså gjort en ny tvärvändning, som hänger 
ihop med Kustbevakningens tillstånd.  
 
Alla som får tillstånd därifrån, dvs får ett "Notification approved" från KBV efter att ha 
lagt in ett besättningsbyte i MSW, får automatiskt även tillstånd av gränspolisen som 
därmed kommer ut och stämplar det som behövs.  
 
Ingen vet hur länge det här beslutet varar eftersom grundproblemet är att EU anser 
att vi redan har för många gränsövergångar, medan föreningen alltså anser att vi har 
för få.  
 
Eller varför inte dra det ännu längre, varför kan inte varje hamn där det finns en 
ombordanställd som vill komma hem till sin familj anses vara en gränsövergång, om 
än en tillfällig sådan?  
 
Sen är det en annan sak att gränspolisen naturligtvis måste ges god notis om detta 
så att de kan organisera en resa från exempelvis Landvetter till Wallhamn. 
 
Föreningen har därför även agerat på EU-nivå och bett vår europeiska 
skeppsmäklareförening ECASBA, som sammanträder den 5 oktober, att ta frågan 
vidare in i EU-maskineriet. 
 
 

ECASBA ENGAGERAR SIG I FRÅGAN OM 
LOSSNINGSTILLSTÅNDEN 
 
Föreningen har även bett ECASBA att engagera sig i frågan om lossningstillstånden. 
Där vill vi helt enkelt att det ska införas ett lossningstillstånd som ges så snart all 
rapportering skickats in och godkänts av Tullverket. Idag ges inte lossningstillståndet 
förrän ATA sätts, det vill säga när fartygen ligger förtöjt vid kaj. Då kan det vara för 
sent att åtgärda något, om det insmugit sig ett fel i rapporteringen.  
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SVERIGES SKEPPSMÄKLAREFÖRENING STARKT KRITISK 
TILL HÖJDA LOTS- OCH FARLEDSAVGIFTER 
 
Skeppsmäklareföreningen är starkt kritisk till förslaget att höja lots- och farledsavgifterna 
och har skrivit ett ovanligt kraftfullt remissvar där man helt motsätter sig alla höjningar av 
farledsavgifter och lotsavgifter!  
 
Föreningen gör det mot bakgrund av regeringens förslag om ökat anslag till 
Sjöfartsverket med 220 miljoner och med infrastrukturministerns indikation om att 
isbrytarfrågan kan vara på väg att lösas. Därmed anses det helt fel att nu, när 
näringen fortfarande brottas med coronapandemins efterbörd, göra en så drastisk 
höjning som nu föreslås! 
 
Drygt nio procents ökning av farledsavgifterna och tio procents ökning av 
lotsavgifterna, när regeringen samtidigt sänker banavgifterna med motsvarande 1,3 
miljarder, är djupt stötande för sjöfartskollektivet. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening säger därför nej till ökade farleds- och lotsavgifter 
för 2022!  Samt nej till ökade trossavgifter, borttagandet av sista steget för turn 
around rabatter och till urfasningen av fjärrzonsrabatterna för 2022. Allt detta bör 
Sjöfartsverket avvakta med att införa till 2023 när tiderna förhoppningsvis blivit 
klarare för alla! 
 
Sjöfartsverket vill också införa en helt ny kategori som ska avgiftsbeläggas, nämligen 
tomcontainers. Något som föreningen anser är helt fel och aldrig bör införas över 
huvud taget. 
 
- Tomcontainers är inte gods, det är en del av fartygets utrustning, säger föreningens 
vd Berit Blomqvist. Dessutom är timingen verkligen helt fel. Att nu lägga på ytterligare 
kostnader för att flytta tomcontainers, som rederierna fraktar för att underlätta 
världshandelns effektivitet, anser vi vore det samma som att ta betalt för kranar eller 
annan utrustning som tillhör fartyget. För mindre redare på enskilda trader utgör 
tompositionering redan en stor kostnad idag, ytterligare kostnader skulle kunna 
innebära att man helt väljer bort att upprätthålla service på Sverige. 
 
Föreningen slår också ett slag för att det ska inrättas en lotskommission där 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och berörda parter inom sjöfarten skulle försöka 
hitta lösningar på problemet med att så få rederier trots allt tar lotsdispens.  
 
- Alla verkar ju överens om att det för samhället som helhet vore bra med en högre 
andel dispenser, låt oss då tillsammans se över regelverk och incitamenten för dess 
genomförande, säger Berit Blomqvist. 
 
- Även om vi börjar med frågan om lotsdispenser, vill vi naturligtvis på sikt ta tag i 
hela lotsproblematiken och se hur vi kan effektivisera den, kanske finns det 
flaskhalsar även inom fartygsagentområdet som behöver rättas till. Låt oss ta det 
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gemensamt och nu direkt, vi kan knappast vänta till navigationsstöd från land är 
genomfört, avslutar hon. 
 
Den som vill läsa detta remissvar, eller andra, i sin helhet kan besöka http://www.swe-
shipbroker.se/Remissvar 
 
 

TVÅ AV VÅRA ICS-STUDENTER I VÄRLDSKLASS! 
 
Tre elever klarade alla sina tentor vid examen i maj i Göteborg och tog därmed 
diplom i ICS tutorship. Två av dem hade högst betyg av alla i hela världen i sina 
specialämnen. Ytterligare två elever klarade var sin tenta på vägen till ett diplom. 
 
Nedanstående elever godkändes i följande ämnen: 
 
Jaohar Ahmed   Shipping business  
Jaohar Ahmed    Ship sale & purchase 
Andreas Backman (Linnéuniv.)  Shipping business 
Jon Dejgaard (NTEX)   Shipping business 
Claes Gunnarson (Postnord)  Economics of sea transp. & international trade 
Agnes Olsson (Royal Caribbean)  Introduction to shipping  
Agnes Olsson (Royal Caribbean)  Ship operations & management 
 
Jaohar Ahmed – världsbäst i Ship sale and purchase 
Jaohar Ahmed tog en examen i Advanced diploma, i specialämnet Ship sale and 
purchase. Han klarade inte bara diplomet utan hade den högsta poängen av alla i 
världen i Ship sale & purchase och tilldelas därmed priset John O´Keeffe award. 
 
Agnes Olsson – världsbäst i Ship operations & management  
 

 
 
Agnes Olsson tog en examen i Foundation diploma, i specialämnet Ship operations 
& management. Hon utmärkte sig genom att ha den högsta poängen i Ship 
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operations & management och tilldelas även hon ett internationellt pris, Denholm port 
Services award. 
 
Agnes Olsson arbetar som förste styrman på ett kryssningsfartyg och läste till 
examen under den extra ledighet som blev under pandemin. Hon fick ett stipendium 
från Wista för att läsa utbildningen. 
 
- Gladast är jag för de kunskaper och det nätverk jag fått igenom att studera. 
Utbildningen har gett mig en värdefull insyn i sjöfarten som jag inte hade innan, säger 
hon till Skeppsmäklarnytt.  
 
Agnes Olsson har nu bestämt sig för att fortsätta läsa en Advanced diploma i ICS 
tutorship. 
 
- Det var så roligt och givande att studera, och jag ser fram emot att kunna fortsätta 
bygga på med erfarenhet och få en förståelse för sjöfarten som kan vara bra att ha i 
min vardag som befäl, men också i en framtida karriär inom sjöfartsnäringen.  
 
Priserna delas i vanliga fall ut på en stor tillställning i London, och alla pristagarna 
kommer att bli inbjudna så snart restriktionerna tillåter. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening har dock beslutat att bjuda in dem på vår 
Sjöfartsentusiastdag den 11 november, så att alla då kan säga grattis till dem. 
 
Claes Gunnarson – snart en MICS 
Claes Gunnarson klarade Economics of sea transport & international trade, det sista 
av sju ämnen som behövs för att få diplomet Professional Qualifying Examination.  
 
Han kan därmed ansöka om att bli medlem i ICS och kalla sig MICS (member of 
ICS). 
 
Claes Gunnarson började läsa utbildningen i ICS redan 2012 och efter några års 
uppehåll, bland annat på grund av pandemin, är han nu klar med alla sju ämnen och 
får diplomet PQE, Professional Qualifying examination. 
 
- Äntligen! säger Claes efter beskedet. Det tog sin lilla tid att bli klar. När man kommit 
lite längre i livet är det inte alltid lika lätt att prioritera studier. Åtminstone var det så 
för mig. Men jag hade aldrig någon tanke på att ge upp. 
 
Från början arbetade han inom sjöfarten och ville med utbildningen bredda sin 
kunskap och kanske arbeta med annan inriktning. Numera arbetar han på Postnord 
som projektledare med ansvar för bid management. 
 
Han ville ändå slutföra utbildningen för att sätta punkt och ska nu söka medlemskap i 
ICS för att få ett kvitto på att han har lyckats. 
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- Även om jag just nu inte är aktiv inom sjöfartsnäringen har jag upplevt att många 
delar av utbildningen varit till nytta. Inte minst när det gäller transportjuridik så har jag 
kunnat använda mig av mina kunskaper. 
 
- Stöttningen från Anna och Berit på kansliet har varit strålande. Dem kommer jag att 
sakna. Och de handledare som jag bollat mina frågor med är ju alla högst 
kompetenta inom sina områden. Jag har haft många intressanta samtal om de olika 
ämnena. 
 
- Inom ramen för utbildningen kan man ju välja mellan totalt 16 ämnen varav 4 är 
obligatoriska. Själv inriktade jag mig mest på den del som omfattar befraktning- och 
linjetrafik. Alla ämnen har varit mycket intressanta. Egentligen så skulle jag vilja läsa 
fler ämnen. Även om jag inte kommer att gå en kurs med handledare lutar det mot att 
jag åtminstone kommer att skaffa några fler läroböcker i fler ämnen. 
 

 
 
Även Claes Gunnarsson har bjudits in att delta i Sjöfartsentusiastdagen 11 
november. Enligt beslut på senaste styrelsemötet kommer alla som klarat en hel 
PQE att bjudas in på det höstmöte som infaller därefter. Hädanefter gäller detta även 
dem som får högst poäng i hela världen inom ett särskilt ämne! 
 
 

NYTT LÄSÅR I ICS TUTORSHIP  
Det nya läsåret 2021 - 22 är redan igång och vi tar emot anmälningar. 
ICS tutorship är en internationell skeppsmäklarutbildning som läses på distans och 
som Sveriges Skeppsmäklareförening administrerar i Sverige. 
 
Kurserna finns i tre olika nivåer:  
Foundation Diploma – består av ämnet Introduction to shipping plus ett valfritt ämne i 
grupp 1 eller 2 (utom Shipping business) 
 
Advanced Diploma – består av ämnet Shipping Business plus ett valfritt ämne i grupp 
1 eller 2 (utom Introduction to shipping) 
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Professional Qualifying Examination – består av alla fyra ämnen i grupp 1 plus tre 
valfria i grupp 2. Klicka på länkarna nedan för att se kursinnehållet i respektive kurs. 
 
Ämnena i grupp 1 (obligatoriska för nivå 3)  

Introduction to Shipping 

Legal Principles in Shipping Business 

Economics of Sea Transport & International Trade 

Shipping Business 

 
Ämnena i grupp 2  

Dry Cargo Chartering 

Ship Operations & Management 

Ship Sale & Purchase 2017/18 

Tanker Chartering 

Liner Trades 

Port Agency 

Logistics & Multi-modal Transport 

Port & Terminal Management 

Offshore Support Industry 

Shipping Law 

Marine Insurance 

Shipping Finance 
 
Det finns som vanligt två examenstillfällen: i november och i maj. Sista anmälnings-
datum till examen i november är den 13 oktober, och till examen i maj har man ända 
till den 11 april på sig. Men det är så klart bra att börja så snart som möjligt. 
 
Läs mer om ICS tutorship på hemsidan: 
http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship 
Hör av dig till info@swe-shipbroker.se för ytterligare information och 
anmälningsblankett. 
 
Personer som läser privat, och alltså inte får utbildningen från sin arbetsgivare, kan 
söka stipendium från Skeppsmäklareföreningen. Det är Clarence Dybecks Stiftelse 
för sjöfartsutbildning som har gett föreningen ett stipendium för detta ändamål. Det 
finns en begränsad pott och det är först till kvarn som gäller. 
 
Det finns även möjlighet att få ett stipendium för att gå en prep-kurs i England. Då 
drillas man i allt rörande utbildningen och examen under några intensiva dagar på 
plats i England. På grund av pandemin är det oklart när nästa kurs blir. 
 
För den som är klar med sin utbildning och vill ta chansen att jobba ett halvår på ett 
skeppsmäkleri utomlands finns ytterligare ett stipendium att söka. Läs mer här. 
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GLOBAL KOLDIOXIDAVGIFT FÖR ALLA FARTYG 
 
En global koldioxidavgift för alla fartyg över ett visst tonnage, kommer att föreslås av 
den internationella redareföreningen ICS under FN:s klimatkonferens senare i höst. 
 
Förslaget innebär att man vill ha en global koldioxidavgift för fartyg över 5 000 
bruttoton och att det samtidigt tillsätts en klimatfond som bidrar till sjöfartens 
omställning.  
 
Pengar från den föreslagna klimatfonden ska exempelvis kunna bidra till att en ny 
infrastruktur för bunkring kan skapas så att nya bränslen kan användas globalt. 
 
– Sjöfarten behöver en global marknadsbaserad mekanism som minskar prisgapet 
mellan bränslen med noll utsläpp och konventionella bränslen.  Det är ingen tvekan 
om att tekniska förbättringar kan möjliggöra en övergång till en sjöfart utan utsläpp, 
säger Guy Platten, generalsekreterare för ICS i ett pressmeddelande. 
 

 
SJÖFARTSENTUSIASTDAGEN 11 NOVEMBER  

 
Som vi tidigare meddelat blir det ett digert program den 11 november då vi har vår 
Sjöfartsentusiastdag. Dagen börjar relativt tidigt med Sjöfartsverkets branschmöte 
som hålls i samma lokaler som vårt höstmöte, med gemensam lunch däremellan. 
 

 
 
Från 11 15 samling innanför dörrarna i Stadsmuseet för registrering och 
namnbricka 
 
11 30 Fisklunch i Stadsmuseets Restaurang, kaffe i foajén och tid för att se 
Stadsmuseets 400-årsutställning, om Göteborgs historia (Välj gärna detta!) 
 
12 15 Sena sittningen i Stadsmuseets Restaurang 
 
12 50 Berit Blomqvist hälsar alla välkomna 
13 00 Trender och tendenser för svensk ekonomi, industri och konsumtion  
Henrik Larsson, på SEB Investment Strategy ger oss en inledande omvärldsanalys.  
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13 30 Covid-19 – hur påverkades sjöfarten? 
Godsvolymer, passagerartal och kryssningsanlöp, hur har det gått? Tre medlemmar 
redovisar några nedslag ur verkligheten. Ida Kristoffersson på Luleå Agency om att se 
fartygsagentrollen förändras, Ingela Berntson på GAC Sweden om att plötsligt se 
kryssningspassagerare igen och Carl-Johan von Sydow på Bunker One om hur 
tankmarknaden löpte amok i takt med oljepriset. Dessutom berättar Furetanks vd Lars 
Höglund om hur den egna källaren plötsligt blev karantänshotell.  
 
14 00 Gränspolisen – snävare öppettider och nationell gränskontroll under EU-lupp 
XX, avdelningschef gränspolisen NOA.  
 
14 30 Tullverket – om miljonböter och ny EU-lagstiftning 
Carina Asplund, avdelningschef för uppbörd på Tullverket. 
 
15 00 Kafferast  
 
15 20 Är linjesjöfarten i kris – eller täljer rederierna guld med smörkniv?  
Christopher Pålsson och Nicklas Bengtsson på Lloyd’s List Intelligence ger oss hårda 
fakta vad gäller volymer, marknadsandelar och vinstutveckling – globalt sett. 
 
15 30 Linjesjöfarten, del 2: Varuägarnas dilemma  
Joakim Forslund, vd på Bra Sommarmöbler, och Anders Gustafsson, Director 
Logistics Purchasing på Volvo Lastvagnar.  
 
16 00 Linjesjöfarten, del 3: Rederier i stormen öga  
Fredrik Hermansson, vd Greencarrier Agency; Birna Ödefors, vd Maersk Scandinavia och 
Eric Hjalmarsson på Thor Shipping & Transport – om grundstötningen i Suez, vådan av 
att vara störst och den oväntade volymökningen med Brexit. 
 
16 30 Årets Diplomerade Skeppsmäklare och mer om vår globala 
skeppsmäklareutbildning  
Ida Kristoffersson, Mårten Zetterberg och Lisa Björklind är nya i styrelsen och har alla gått 
vår skeppsmäklareutbildning inom ICS. Nu förklarar de varför fler bör gå. Och vi 
presenterar våra två ICS-studenter – som lyckades skriva de bästa tentorna i världen! 
 
17 00 Öppet hus - Skeppsmäklareföreningens kontor 
Postgatan 4, högst upp (eller incheckning på hotellet för er som behöver göra det) 
 
18 00 Samling vid Södra Hamngatan 11 för Shipbrokers Dinner i Chalmersska Huset 
 (Allergier och andra matrestriktioner måste noteras vid anmälan!) 
* Välkomstdrinken intas i det gamla bankvalvet och uppe i salongen 
* Middagen serveras i de vackra salongerna där en gång superkargören William 
Chalmers bjöd vänner och kollegor från Svenska Ostindiska Companiet till bords. 
 
Mer information och anmälningslänk finns på hemsidan. www.swe-shipbroker.se 
 
Eller använd den här direkt: https://forms.gle/Vw33HFNWmgYDCttw9 
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SJÖFARTSVERKET FÅR ÖKADE ANSLAG, SATSNINGEN 
PÅ EKOBONUS FORTSÄTTER OCH BREDDAS 
 

 
 
Som vi tidigare meddelat våra medlemmar var det i årets budget inte bara ökade 
anslag till väg och järnväg, utan i år gick det även en hel del pengar till sjöfarten. Den 
som vill vara lite grinig kan dock konstatera att motsvarande summa som avsätts för 
att sänka banavgifterna, det vill säga 1 370 miljoner kronor, hade kunnat få ner 
sjöfartens farledsavgifter till noll.  
 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth var dock nöjd med satsningen. 
 
− Sjöfarten spelar en viktig roll i klimatomställningen och för jobben i Sverige. Nu går 
regeringen fram med omfattande satsningar på sjöfarten. Det kommer stärka 
sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet samt skynda på omställningen av hela 
transportsektorn, poängterade han i ett pressmeddelande i samband med 
satsningen.   

Sjöfartsverket får 220 miljoner kronor i extra anslag redan nästa år, och därefter 300 
miljoner kronor årligen för 2023 och 2024. genom en klimatkompensation. Enligt 
regeringens eget pressmeddelande ska de ökade anslagen stärka myndighetens 
ekonomi och minska på trycket på farledsavgifterna. 

Sjöfartsverket får även 45 miljoner kronor per år 2022–2024 och därefter sex miljoner 
kronor årligen för att kunna börja investera i en fossilfri flotta. Målet är att den egna 
fartygsflottan ska vara fossilfri 2045. 
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- Det är mycket glädjande att regeringen vill göra sjöfarten mer attraktiv som en del i 
klimatomställningen. På sjön finns plats och vi är redo att ta hand om mer trafik, 
säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket. 
 
Regeringen utökar även ekobonusen med 100 miljoner kronor åren 2022–2024. Men 
satsningen breddas samtidigt. Regeringen skriver själva att ”ekobonusen är riktad till 
bland annat sjötransporter, järnvägstransporter och godstransporter som sker med 
mer än ett transportsätt och åtgärder som effektiviserar omlastning av gods och 
stimulerar nya transportlösningar.” 
 
Hur mycket som kommer sjöfarten till del återstår alltså att se. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening kan självklart inte annat än att välkomna de nya 
anslagen till Sjöfartsverket! Äntligen känns det som om alla skrivelser och alla möten 
genom åren burit frukt.  
 
Nu utgår vi ifrån att förslaget att höja lotsavgifterna med tio procent och 
farledsavgifter med nio procent från och med nyår dras tillbaka! 
 
Några besked i den frågan gavs dock inte på det digitala branschråd som 
Sjöfartsverket anordnade tidigare i september. Sjöfartsverkets balansräkning är helt 
enkelt så underbalanserad att de anslagna medlen inte räcker.  
 
Först när det kommer besked i isbrytarfrågan, det vill säga när regeringen tillskjuter 
medel för själva införskaffandet av nya isbrytare kan det, enligt Katarina Norén, bli tal 
om annat än att höja farledsavgifterna.  
 
 

MAERSK BESTÄLLER ÅTTA METANOL-DRIVNA 
CONTAINERFARTYG FÖR 12 MILJARDER KRONOR  
  
AP Möller-Maersk köper åtta containerfartyg som ska kunna drivas med klimatneutral 
metanol. Fartygen kommer att byggas av sydkoreanska Hyundai och Maersk räknar med 
att ha dem i drift 2024. 
 

 
 
Fartygen är på 16 000 TEU och de kommer att stå för ungefär tre procent av rederiets 
totala flotta. Fartygen bedöms kosta något mer än ett traditionellt containerskepp och 
prislappen landar på 175 miljoner dollar styck, eller 1,5 miljarder kronor. 
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VÅR HEDERSLEDAMOT CLAES WIRSTRÖM HAR AVLIDIT 
 
 

 
 

Claes Wirström vid föreningens årsmöte i Norrköping 2004. 
 

Vår hedersledamot och tidigare styrelseordförande Claes Wirström har avlidit efter en 
längre tids sjukdom. 
 
Claes Wirström tog över Rudolf Jönsson & Co AB efter sin far och var sedan aktiv i 
bolaget fram till 2012 då bolaget såldes till Ahlmark Lines.  
 
Under Claes Wirströms ledning utvecklades bolaget till att, utöver befraktning och 
klarering, bli ett fulllogistik-företag med verksamhet också inom lager, 
trailertransporter och spedition.  
 
Claes var också aktiv i Sveriges Skeppsmäklareförenings styrelse mellan 1986 och 
år 2000 och var föreningens ordförande 1996 - 2000. Claes Wirström blev 75 år. 
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MÅNADENS CITAT: 
 
”Vi gör en tydlig ändring också i anslagsraderna, den har inte uppmärksammats 
ännu, men jag tänkte passa på att säga det här, att det nu finns förutsättningar att 
också inrymma finansieringen av isbrytare i nationell plan.  
 
Det är inte säkert att det kommer att bli regeringens väg. Alla förstår vikten av att vi 
ska förnya isbrytarflottan, det är viktigt för Sverige. Men samtidigt kan det vara så att 
det finns andra investeringsvägar som är smartare och som inte innebär att vi tränger 
ut andra angelägna investeringar i sjöfarten inom ramen för nationell plan. Den 
handlingsfriheten tycker jag är viktig och jag har en dialog naturligtvis med 
riksdagens partier om detta framöver, som har varit angelägna om att peka på en 
finansieringsväg.  
 
Jag vill förmera resurserna till investeringar som stärker sjöfarten. Detta kan vara en 
väg, det kan också finnas andra vägar.” 
 
Infrastrukturminister Tomas Eneroths uttalande om finansiering av isbrytning på 
Trafikverkets resultatkonferens den 16 september och som fick alla att hoppa högt. 
Visst låter det som att det snart kommer ett beslut om minst en isbrytare? 
 
 

KALENDARIUM 
 
 
Oktober 
13 Sista anmälningsdag novemberexamen i ICS Tutorship 
 
November   
11   Sjöfartsverkets branschmöte, Stadsmuseet i Göteborg 
11   Skeppsmäklarnas Sjöfartsentusiastdag, Stadsmuseet i Göteborg 
15-25 Examen i ICS Tutorship 
 
 

 


