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SJÖFARTSENTUSIASTDAGEN 10 NOVEMBER I NY LOKAL 
 
Nu är programmet klart och anmälningarna har redan strömmat in till kansliet, särskilt 
de som vill ha hotellrum bör skynda på sin anmälan då antalet rum på det ännu ej 
ens färdigbyggda Jacy`z Hotel i Gårda, är begränsat.  
 
På förmiddagen kommer Sjöfartsverket att ha sitt branschmöte i samma lokaler. 
Dagen kommer alltså innehålla allt; frukost, lunch och middag, intressanta föredrag, 
debatter och samtal. Plus inte minst, umgänget med kollegorna i sjöfartsverige! 

 

 
Förra året växte vi ur våra lokaler på Stadsmuseet, därför kör vi Jacy`z i år! 

 
Hela programmet inklusive lunch o middag med dryck kostar 1 900 kr, ex moms, per 
person. Enbart dagsprogram kostar 900 kr. Enbart kvällen 1 200 kr, ex moms.  
 
Höstmötet är öppet för alla i klustret. Priset för ”icke medlemmar eller 
Sjöfartsentusiaster” är 2 900 kr för heldag; lunch, konferens och middag, inkl dryck. 
 
Enbart dag eller enbart middag kostar 1 900 kr för ”icke medlemmar”.  
 
Anmälan senast 30 okt till kansliet via Länken! 

Anmälan blir bindande 10 oktober. Avbokningar därefter debiteras 50 % vid 
avbokning fram till 1 november. Avbokningar därefter debiteras fullt ut.  
 
Jacy`z Hotel i Gårda håller 70 rum till oss. Priserna är exkl moms, inkl frukost.  
 
Enkelrum onsdag till fredag 9 – 11 november 3 000 SEK.  
Enkelrum, torsdag till fredag, 10 – 11 november 1 500 SEK   

Vid två i samma rum, tillkommer 300 SEK per natt.  
 

https://forms.gle/sbwXoHBZJGJhq4FA7
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Detaljprogram Sjöfartsentusiastdagen 10 november 2022 i Göteborg   
Hotell Jacy`z, Drakegatan 10 i Gårda (från Centralen gå 20 min eller 60-busen; hållplats Ullevi Norra) 
 
09 30 – 12 00 Sjöfartsverkets branschmöte, kaffe från 09 00. Särskild anmälan krävs!  
På programmet finns lots- och farledsavgifter, navigationsstöd från land, framtidens farledsunderhåll, ny 
teknik som gynnar sjöfarten och mycket mer. Det är kostnadsfritt, men anmälan krävs: via länken. 
 
Från 11 30 samling utanför konferensrum Freddy Fine, våning 4, för registrering och namnbricka 
 
Från 11 40 till 12 30 Lunch i restaurang Archies, på lobbyplanet. Kaffet serveras utanför Freddy 
Fine, vån 4. 
 
13 00 Fredrik Hermansson och Berit Blomqvist hälsar alla välkomna 
 
13 10 Tullverket – om UCC, den nya EU-lagstiftning, som nu börjar bli verklighet.  
Hur förbereder vi oss? Stefan Björkencrona, senior rådgivare på Tullverkets uppbördsavdelning 
enhet väst, uppdaterar oss om läget. Hur går det med Tullverkets anmälningar med miljonbelopp? 
 
13 40 Gränspolisen i heta stolen 
Vad innebär EES och ETIAS? Hur går arbetet med gränsövergångsställen och samordningen av de olika 
polisdistrikten? Varför är det så svårt att få nödfallsvisa för sjömän?  
Mikael Holmgren, tf chef gränspolissektionen och Christian Lippens, biträdande chef, båda i region väst, 
svarar på våra frågor. Daniel Grahed, Hasting Ship Services AB och Fredrik Pettersson, Nautic Shipping 
inleder med några exempel ur verkligheten. 
 
14 10 Trender och tendenser för sjöfarten i Sverige och världen 

Carl-Johan Hagman, tidigare vd på Stena Rederi AB, Wallenius och Transatlantic ger en inledande 

omvärldsanalys. Hur mår sjöfarten idag?  
 
14 30 Europeisk energimarknad i förändring. Så påverkar Ukrainakrisen oljemarknaden i vårt 
närområde 
Sjöfartsentusiasten ScanOceans vd Jonatan Karlström om hur krigsutbrottet skapade en glödhet 
tankmarknad och en bunkerindustri som snabbt fick ställa om. 

 
14 45 The resilience of the cruise industry and future trends for 2023 
Martyn Griffiths, Director for Public Affairs CLIA, Cruise Lines International Association. 
 
15 15 Kafferast  

 
15 45 Våra nya sjöfartspolitiska talespersoner i Sveriges Riksdag 
Vad vill de göra under de närmaste fyra åren? 
 
16 15 Panelsamtal: Det brinnande fartyget Almirante Storni och skeppsmäklarnas insats 
Henrik Lundberg, fartygsagent på GAC och Peter Eriksson på SDK Shipping i Brofjorden berättar 
om ett ovanligt tufft uppdrag, Lars Rhodin vd på försäkringsbolaget Swedish Club förklarar 
försäkringsbolagens roll i haveriet. Vad blev slutnotan? 
 
17 00 Avslut 
 
18 30 Samling på lobbyplanet i Gabys restaurang för välkomstdrink och middag 
 (Allergier och andra matrestriktioner måste noteras vid anmälan!) 
 
Anmälningslänk 

https://link.webropolsurveys.com/S/809F184178FEB547
https://link.webropolsurveys.com/S/809F184178FEB547
https://forms.gle/Cs2FtCgA4uiQgWYSA
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UPPDATERAD MOMSKURS SNART FULLBOKAD 
 
I november sätter vi åter fokus på momsfrågorna! 
 
Då ger vi för nionde gången vår populära momskurs, för alla som kommer i kontakt 
med moms inom sjöfarten. Den är alltså lika relevant oavsett om du arbetar i hamn, 
på rederi, varv, speditionsföretag, eller med skeppshandel eller skeppsmäkleri. 
 
Kursen hålls den 29–30 november i Göteborg med samma kursledare som 
tidigare: Monika Edvall och Royne Schiess. 
 

   
 
Bilder från när vi gav kursen 2018 på Hotell Eggers och eleverna är engagerade i grupparbete. 
 
 

     
 
Våra momsspecialister Monika Edvall och Royne Schiess i föreläsningstagen. 
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Kursen är också uppdaterad efter den dom som fälldes i somras där EU-domstolen 
fastslog att företag som tillhandahåller en transport utan att själv vara mottagare, 
exportör eller importör av varorna måste debitera moms på transporten. Vad betyder 
det för linjerederier och feederoperatörer? Vi reder ut begreppen! 
 

 
Även denna bild är från 2018, men då hölls kursen i föreningens vanliga kurslokal, Chalmersska 
huset. I år blir det samma hus, men en större lokal. 
 
Förstår du vad som menas med ”öppet hav”? Och inser du skillnaden mellan tjänster 
som kan säljas momsfritt till alla parter och de som kräver en viss status på köparen? 
Är du medveten om att om du fakturerar med moms och det görs på felaktiga 
grunder får inte fakturamottagaren dra av momsen?  
 
Om inte, anmäl dig här till vår stora momskurs, specialframtagen för 
sjöfartsbranschen! 
 
Kursen ges som vanligt på Chalmersska huset, ett stenkast från Göteborgs Central. 
Nytt är dock att vi har en större lokal än tidigare för att möta efterfrågan, annars hade 
vi redan varit överbokade. Just nu har vi tio platser kvar, så vill du med, skicka in 
anmälan direkt! Länk. 
 
Hela programmet kostar 11 000 kr exkl moms, per person. Då ingår kursmaterial, 
lunch, fika och middag. 
 
När? Kursen ges från kl 13 00 den 29 november till kl 16 00 den 30 november. 
Hotell? Vi rekommenderar att de som behöver rum bor på Comfort Hotel Göteborg 
som ligger mitt på Skeppsbron, fem minuters promenad från Chalmersska huset. Vi 
har förhandsbokat ett antal enkelrum för 1 395 SEK, ex moms. 

https://forms.gle/zXqN2dQgKh2rA2Pu6
http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Anm%C3%A4lan-till-momskurs-29-30-november-%C3%B6ppen


 
Sveriges Skeppsmäklareförening  

(The Swedish Shipbrokers’ Association) 
 

  

 Nr 9 2022 sid 6 

 www.swe-shipbroker.se 

 

 

 

FÖRENINGEN I INFORMATIONSMÖTE OM FARLIGT  
GODS, AVFALL, SECURITY OCH ATA/ATD 
 
20 oktober bjuder Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen in till ett 
informationsmöte via Teams där de går igenom vad som gäller kring rapporteringen 
för farligt gods, avfall, security samt ATA/ATD. Alla medlemmar som arbetar med de 
här frågorna uppmanas alltså sätta av lite tid.  
 
Mötet sker torsdag 20 oktober kl 13 00 till 15 00.  
 
Under mötet kommer Sjöfartsverket även att gå igenom statistiken från EMSA om 
vad som blivit bättre sen förra mötet och vad som fortsatt har förbättringspotential. 
Transportstyrelsen kommer även att informera om förändringarna kring avfalls-
rapportering och inte minst, allt kring hanteringen av avfallskvitto som är helt nytt.  
 
Anmälan till mötet sker via länken! Själva Teamslänken skickas några dagar innan till 
den e-adress som anges vid anmälan. Om fler vill lyssna från samma företag 
behöver alltså separata anmälningar göras för varje person. 
 
 

 HUR LÅNGT HAR FINLAND KOMMIT MED EMSWe? 
 
Sjöfartsverket och finska motsvarigheten Finntraffic bjuder genom 
branschprogrammet Smarta Anlöp (där föreningen deltar) in till ett webinarium om 
EMSWe-införandet i Sverige och Finland. Mötet är alltså till för den som vill veta mer 
om EMSWe-förordningen och hur Sverige jämfört med Finland arbetar med att 
underlätta anlöpsrapporteringen genom digitalisering. Hur kan Sverige lära av 
Finlands storsatsning på digitalisering? Svaret ges den 6 oktober 13 00 – 15 00 via 
Teams. 
 
Fintraffic, har liksom Sjöfartsverket, fått i uppdrag att omhänderta EMSWe-
förordningen och implementera en harmoniserad Single Window-lösning i Finland. 
Men Fintraffic har av den finska regeringen fått ett betydligt mer omfattande uppdrag 
och de upphandlar en helt ny lösning (NEMO) av Siili som fått uppdraget att utveckla 
lösningen.  
  
Fintraffic delar med sig av hur de, inte bara omhändertar EMSWe-förordningen och 
tvingande rapportering, utan även integrerar lösningar för anlöpsadministration och 
anlöpsbeställning. Samtidigt kommer Sjöfartsverkets EMSWe-projekt att presentera 
Sjöfartsverkets uppdrag som innebär att strikt implementera förordningen i enlighet 
med Sjöfartsverkets möjligheter och instruktion.  
 

Låter det intressant? Ingen anmälan behövs, bara klicka här för att ansluta till mötet. 

https://forms.gle/GZHwZLXEZtKFzANH8
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk3NGM4NDQtNjAyNS00YTlhLThhYzktNTcyMzY2MWM1ZjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299fe1041-ba57-4f49-866b-06c297c116cc%22%2c%22Oid%22%3a%22046a61b4-c5bd-4d5a-8af0-bb79b2fe005e%22%7d
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GRÄNSPOLISEN I MÖTE OM BESÄTTNINGSBYTEN, 
GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH EU-LAGSTIFNING 
 
Som alla fartygsagenter vet har det blivit allt mer komplicerat att arrangera 
besättningsbyten i svenska hamnar. Kansliet får ofta telefonsamtal från frustrerade 
medlemmar som inte förstår hur den svenska hanteringen av besättningsbyten kan 
skilja så, både inom landet och mellan europeiska hamnar, trots att det är samma 
EU-lagstiftning som gäller.  
 
Riktigt allvarligt blev det när vissa hamnar som tidigare utan problem kunnat hantera 
besättningsbyten plötsligt fick vet att de inte var att ett ”gränsövergångsställe” och 
därmed inte kunde få gränspolisen att stämpla ut sjömännen. Istället uppmanades de 
att köra sjömännen med sjötaxi till en annan hamn som fanns på listan över 
gränsövergångsställen. Eller varför inte låta hela fartyget gå dit direkt, istället för…  
 
Det fanns alltså mycket att diskutera när föreningen kallade berörda fartygsagenter i 
Västsverige till möte. Med på mötet var även ordföranden och vd i Sveriges Hamnar. 
 

 
Henrik Lundberg, GAC; Torbjörn Wedebrand, ordförande Sveriges Hamnar; Eric Tedesjö, vd Sveriges 
Hamnar; Staffan Åberg, SDK Shipping; Johan Helmer, Vald Andersson; Peter Andersson, Ferm 
Olsson, Carl-Henrik Gibson, TSA samt Mikael Holmgren och Christian Lippens från Gränspolisen. 

 
Mötet blev informativt och trevligt och vi känner att vi har fullt förtroende för 
gränspolisen i västra Sverige. Där försöker man lösa problemen allt efter att de 
uppstår, alltså även om en hamn inte står officiellt på listan eller om fartyget anländer 
utanför kontorstid. Men alla polisregioner är självständiga och den samordningsgrupp 
som gränspolisen tillsatt för att uppnå större likvärdighet arbetar långsamt, plus att 
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ingen vet i vilken riktning det arbetet går. Om det slutar med att alla regioner bara 
hanterar utstämplingar av sjömän under kontorstid har vi inte uppnått mycket. 
 
- Det viktigaste för oss är god framförhållning, men med framförhållning kan vi lösa 
det mesta, sa Mikael Holmgren, chef för region väst inom Gränspolisen. Men han var 
också tydlig med att det är en administrativ utmaning att åka från Göteborg för att 
stämpla ut en sjöman i till exempel en liten hamn i Vänern. 
 
Från föreningens sida framfördes förslaget att det naturligtvis borde gå att ordna en 
fartygsagent eller taxi, kanske med särskilt tillstånd, som kör den aktuelle sjömannen 
till närmsta flygplats där viseringen istället skulle kunna ske. Det vore ju lika logiskt 
som att när sjömannen är mönstrad ombord helt fritt kan promenera inom hamnens 
kommungränser. 
 
Problemet är alltså att sjömannen vid avmönstring helt förlorar rätten att sätta sin fot 
utanför hamnområdet utan att först ha blivit kontrollerad av gränspolisen och fått sina 
papper stämplade. 
 
När Sveriges Skeppsmäklareförening i våras sökte stöd för vår sak inom ECASBA, 
vår europeiska skeppsmäklareförening, hade européerna svårt att förstå problemet. 
Ute i Europa verkar detta vara en ickefråga. Behöver en sjöman mönstra av kommer 
gränspolisen, punkt slut.  
 
Det räcker dock med att titta på en europakarta för att man ska förstå bakgrunden till 
den inställningen.  
 
Belgien, som har flera stora hamnar som omsätter mer än alla de svenska ihop, har 
mindre än 70 kilometer kuststräcka. Sverige har 2 400 kilometer kust. Plus att vi har 
hamnar i både Vänern och Mälaren med internationell trafik. Ingen begär att det ska 
finnas en gränspolis i varje svensk hamnstad, särskilt inte standby 24/7. Men vi 
kräver faktiskt att den för Sverige så viktiga sjöfarten ska fungera! 
 
Föreningen kommer därför att nu i höst på allvar söka framgång i den här frågan, och 
vi börjar med en enkät till samtliga medlemmar för att samla in branschens samlade 
synpunkter och exempel ur verkligheten.  
 
Vi kommer också att tillsammans med Sveriges Hamnar försöka utöka listan över 
gränsövergångsställen. Som den ser ut idag är vare sig Brofjorden, Wallhamn eller 
Norvik med på listan. 
 
Mikael Holmgren och Christian Lippens kommer även att delta i vår 
Sjöfartsentusiastdag den 10 november, precis som de gjorde förra året. 
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KÄNSLOSVALL VID BRANSCHRÅD KRING LOTSSERVICE 
 
Vid Sjöfartsverkets senaste branschråd svallade känslorna. Särskilt irriterande var 
presentationen av kundnöjdhetsundersökningen som 28 av 300 personer besvarat. 
Många på mötet ansåg att det inte gick att dra några slutsatser av undersökningen 
eftersom upplägget helt enkelt inte innehöll frågor som gick att besvara. Grundfrågan 
var om Sjöfartsverkets kunder vill ha högre lotsavgifter för bättre service. Vad svarar 
man på det när servicen idag är i usel i vissa områden och avgifterna redan så höga 
att de motverkar ambitionen att föra över mer gods från väg till sjö? 
 
Vi fick till exempel svart på vitt på hur det står till med lotstillgången i framförallt 
Vänern, men även i Mälaren. Föreningen har länge framfört att Sjöfartsverkets 
statistik varit missvisande då den mätt lotsleverans efter överenskommen tid.  
 
Om en fartygsagent beställt lots till 19 00, men Sjöfartsverket sagt att de inte kan 
leverera en lots förrän 22 00 har agenten tvingats acceptera det som 
överenskommen tid, trots att rederiet alltså egentligen önskat en annan tid. Det rätta 
vore förstås att Sjöfartsverket bytte namn på den servicegraden till ”tillhandahållen 
tid” för det är så näringen sett det. 
 

 
 
Nu finns dock även den önskade tiden med i statistiken och i fallet Vänern ser man 
då att den önskade tiden bara uppfylls till 69 procent. Anna-Karin Ekman på Bror 
Andrén i Karlstad la ytterligare lök på laxen genom att lägga till ännu en parameter.  
 
- Dessa siffror visar bara att en försening ägt rum, inte hur lång den är. Om en lots 
kommer 40 minuter sent skulle jag knappt reagera, hos oss är förseningar nästan 
alltid en fråga om timmar, ibland till och med dagar.  Det är helt oacceptabelt!  Ni 
måste anställa fler lotsar helt enkelt. Gör det bara!  
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REKRYTERINGSMINGEL I SKEPPSMÄKLARENS 
TRÄDGÅRD FÖR ATT LOCKA LOGISTIKSTUDENTER  
 
Närmare 100 personer deltog i Skeppsmäklareföreingens höstträff med studenterna 
som läser Internationell Logistik på Chalmers, det som tidigare hette Sjöfart och 
Logistik. 
 

 
 
För studenterna var det enkelt att efter dagens sista lektion ta Älvsnabben från 
Lindholmen till Klippan, och i nästan samlad trupp anlända till Skeppsmäklarens 
trädgård, det vill säga Brax Shippings. Där träffade de representanter för ett tiotal 
medlemsföretag som svarade på alla möjliga frågor. Dessutom hade vi en frågesport 
och samtliga företag fick även presentera sig och sin verksamhet. Särskilt 
uppskattade studenterna att så många har tidigare Chalmersstudenter anställda. 
 

   
Grillad korv, en öl och lite bubbel, allt som behövs för att lyckat mingel. 
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MÅNGA MÖJLIGA VINSTER MED LOTSNING PÅ DISTANS 
 
Att kunna assistera fartyg på distans inbjuder till nya möjligheter för sjöfarten och 
transportsystemet totalt sett. Det kan gälla tillgänglighet, ekonomi, arbetsmiljö och 
hållbarhet. Sjöfartsverket ska i ett forskningsprojekt titta närmare på hur lotsning kan 
utvecklas med ny teknik. 
 
Varje år utför Sjöfartsverket 33 000 lotsningar av fartyg som anlöper de svenska 
hamnarna. Nu har forsknings- och utvecklingsprojektet ”Navigationsstöd från land” 
beviljats 29 miljoner kronor från Trafikverkets Sjöfartsportfölj för att titta närmare på 
om, och i så fall hur långt, lotstjänsten kan utvecklas med hjälp av nya arbetssätt och 
ny teknik. 
 
– Med ny teknik finns nu goda möjligheter att bygga vidare på den relation mellan 
fartygets befälhavare och lotsen som alltid funnits – fast nu med expertkompetensen 
på distans istället, säger Lars Axvi, processledare för lotsning på Sjöfartsverket. 
 
I dag tar sig lotsen ut till ett anlöpande fartyg, klättrar ombord och tar fartyget säkert 
in till kaj. Forskningsprojektet ska titta på hur navigationsstöd kan utföras från land, 
och på så vis komplettera lotsningen. Det kan bli både billigare och säkrare eftersom 
lotsen då inte behöver förflytta sig fysiskt och riskerna förknippade med 
ombordstigning minskar. 
 
–Två absoluta krav för ett införande längre fram är att sjösäkerheten kommer att vara 
lika hög eller högre jämfört med idag samt att ett införande är såväl 
företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt försvarbart. Det är först när vi har 
projektresultaten som vi vet om, och i så fall hur, vi går vidare, säger Lars Axvi. 
 

 
Exempel på möjliga vinster: 
* Ökad tillgänglighet av lotstjänsten för sjöfarten och i transportsystemet totalt sett. 
* Minskade förseningar och kortade väntetider kopplade till lotsning. Sitter en lots på 
land behöver inte vederbörande transporteras fysiskt utan kan ta nästa lotsning 
direkt. 
* Bättre arbetsmiljö då traditionellt lotsarbete är förenat med vissa risker. 
* Minskad miljöpåverkan från lotstransporter och möjligen ett jämnare trafikflöde. 
* Användning av modern, digital teknik och standarder ger möjlighet att dela data för 
att optimera flöden och processer i transportsystemet – ett tydligt steg mot de smarta 
anlöp som vi alla strävar mot!  
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ÄNDRINGAR PÅ GÅNG OM FINSK-SVENSK ISKLASS 
 
Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass. 
 
Sverige har i samarbete med Finland utarbetat isklassregler för fartyg med så kallad 
azimuthframdrivning, det vill säga där både framdrift och roderfunktion är sammanbyggda 
i en enhet. De reviderade reglerna avser att medge att även dessa fartyg kan erhålla 
isklass utifrån krav på till exempel isbelastning. 
 
Syftet med föreskriftsarbetet är främst att nu sätta dessa regler i kraft genom en ändring 
av föreskrifterna. Remissen kommer att publiceras i januari 2023 och är tänkt att träda i 
kraft i juli 2023. 
 
 

REDERIKUNDER OCH YILPORT I ÖPPENHJÄRTIGT MÖTE 
 

 
 
Det turkiskägda Yilport driver sedan många år containerterminalen i Gävle, och under 
årens lopp har frustrationen ökat bland kunderna. Det har varit svårt att få kontakt eller 
svar på frågor och fakturorna har allt för ofta blivit felaktiga. För att få veta mer om 
situationen i Gävle kallade Skeppsmäklareföreningens Containerråd till möte i Göteborg, 
där Yilport bjöd på lunch.  
 
Det blev ett öppenhjärtigt samtal där förståelsen för varandras svårigheter ökade. 
Världsläget har ju inte förbättrat situationen med containerfartyg som inte heller håller sig 
till sitt tidsfönster. Men Yilports vd Eryn Dinyovszky lovade ta tag i de problemen hon 
råder över och verkligen se till att framförallt kommunikationen förbättras. Man försöker 
också rekrytera mer personal, vilket också ska förbättra situationen.  
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NYTT LÄSÅR I ICS TUTORSHIP – VÅR INTERNATIONELLA 
SKEPPSMÄKLARUTBILDNING 
 
Säsongen 2022 - 23 har dragit igång för ICS Tutorship, den internationella 
skeppsmäklarutbildningen som Sveriges Skeppsmäklareförening administrerar.  
Höstens examen sker 14–24 november på föreningens kansli i Göteborg, med sista 
anmälningsdag den 10 oktober.  
 
Mer info om utbildningen finns på vår hemsida: http://www.swe-shipbroker.se/ICS-
Tutorship. Anmälningsblankett fås av kansliet: info@swe-shipbroker.se 
 

 
KALENDARIUM 
 
Oktober 
6 Öppet digitalt möte om EMSWe 
20 Webinarium med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och 

Kustbevakningen om förändringar vad gäller avfall, security, 
ATA/ATD och farligt gods.  

November 
9 EMSWe gruppen har sitt första fysiska möte, i Göteborg 
10 Sjöfartsentusiastdagen, Göteborg.  
11 Styrelsemöte, Göteborg. 
29 - 30 Momskurs, Göteborg.  
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