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VÄLBESÖKT SJÖFARTSENTUSIASTDAG I NYA LOKALER 
 

 
 
Den nya satsningen med ett ”all inclusive”-koncept föll väl ut när Sjöfartsverket och 
Sveriges Skeppsmäklareförening nästintill tog över det alldeles nyöppnade hotellet 
Jacy´z för en heldag med sjöfarten i fokus. 
 
Vi var över 170 personer som deltog i hela eller delar av vår del av programmet, 
varav en hel del var externa deltagare från band annat Sjöfartsverket, Svenska 
Skeppshypotekskassan och St1. 
 
Men dagen började med Sjöfartsverkets branschråd, även det ovanligt välbesökt och 
informativt. Kanske även ovanligt positivt, då Sjöfartsverkets GD Katarina Norén 
kunde berätta att minst två isbrytare nu finns med i den budgetproposition som 
regeringen lade fram dagen innan mötet. Dessutom skickade de med 300 miljoner 
SEK i klimatkompensationsmedel.  
 
Efter lunchen var det alltså dags för oss att i rask takt ta till oss information om det 
nya regelverk som växer fram inom både Tullverket och gränspolisen.  
 
- Det gäller för alla att inse att den nya EU-lagstiftningen kommer att påverka alla, 
och jag kan bara rekommendera alla att följa utvecklingen noga och göra de 
investeringar som behövs i nya datasystem, sa Stefan Björkencrona på Tullverket. 
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Christian Lippens och Mikael Holmgren (till höger) på Gränspolisen informerade om  
de förändringarna som kommer i maj nästa år då EU-regelverken EES och ETIAS 
ska införas. Daniel Grahed följde upp med frågor. 
 

   
 
Martyn Griffith (till vänster)  trodde på kryssningsindustrins återkomst och strax 
efteråt levererade Carl-Johan Hagman, idag styrelseordförande i Concordia 
Maritime, strålande framtidsutikter för sjöfartsindustrin generellt sett. 
 
Om nu Carl-Johan Hagman målade med den mycket breda penseln, tog vår 
Sjöfartsentusiast Jonatan Karlström, vd på Scanocean, oss in i den specifika 
tanksjöfartens värld efter Rysslands intåg i Ukraina.  
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Mattias Ottosson, (till höger) vår nya socialdemokratiska sjöfartspolitiska talesperson, 
var glad över att han, efter åtta år i Försvarsutskottet, nu får ta sig an 
sjöfartsfrågorna.  
 
Seminariedagen avslutades med ett panelsamtal mellan några av de medlemmar 
som involverats i arbetet med det brinnande fartyget Almiranti Storni. Mycket 
spännande att ta del av.  
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På bilden syns Peter Eriksson, SDK shipping, Patrik Patriksson på Norlat Shipping 
och Lars Rhodin vd på Swedish Club. Lars gav oss spännande insikter i 
försäkringsvärlden. Han tror inte att orsaken till branden någonsin kommer att blir 
klarlagd.  
 
För er som vill ta del av de Power point-bilder som visades finns allt samlat på vår 
hemsida, eller använd länken. 
 
Även Sjöfartstidningen hade ett fylligt reportage från dagen som nås här! 
 
 

SÄNKTA FARLEDSAVGIFTER FRÅN OCH MED NÄSTA ÅR 
 
Sjöfartsverket kommer att höja farledsavgifterna från och med nyår, så som de 
tidigare aviserat, med 5,1 procent rakt av. Men efter att regeringen hållit fast vid löftet 
att Sjöfartsverket ska få 300 miljoner SEK årligen för 2023 och 2024 i 
klimatkompensation kommer farledsavgifterna ändå att sänkas! 
 
En extra glad nyhet för de rederier som redan har hög miljörabatt är att 
beredskapsavgiften kommer att inkluderas i miljöincitamentet. 
 
Enligt Sjöfartsverkets beräkningar kommer den utökade miljörabatten att kosta cirka 
20 miljoner SEK och de övriga 280 miljonerna kommer att sänka farledsavgifterna 
rakt av med 21 procent (från den 2023-höjda nivån). 
 
Fakturorna från Sjöfartsverket kommer alltså från och med nyår ha ett avdrag på 21 
procent för klimatkompensationen. Allt förstås under förutsättning att Riksdagen 
godkänner regeringens budgetproposition. 
 
 

http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/F%C3%B6rel%C3%A4sarnas-bildspel-fr%C3%A5n-Sj%C3%B6fartsentusiastdagen
https://www.sjofartstidningen.se/myndighetsdialog-viktig-for-skeppsmaklarna/
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OCH VAD HÄNDER DÄREFTER? 

 
Sveriges Skeppsmäklareförening har även suttit i en referensgrupp till Sjöfartsverket 
inför den omläggning av farledsavgifterna som långsiktigt är på väg. Från början var 
den omläggningen planerad till 2024, men nu träder den i kraft som tidigast 2025. 
 
Tanken bakom den förändringen är att skapa större rättvisa mellan de olika 
sjöfartssegmenten så att alla i princip ska betala för den kostnad de genererar hos 
Sjöfartsverket med undantag för miljörabatten och frekvensrabatten. Tanken med 
förändringen är alltså inte att öka Sjöfartsverkets intäkter. 
 
Som förslaget ligger just nu föreslår Sjöfartsverket följande förändringar i modellen 
för farledsavgifterna: 
 

➢  Avskaffande av gods- och passageraravgift 
➢ Justerade rabattnivåer för miljöincitamentet som inkluderar 

beredskapsavgiften 
➢  Omläggning av frekvensrabatten från kalendermånad till år och där fler anlöp 

debiteras 
 

För att kompensera avskaffandet av gods- och passageraravgiften föreslår 
Sjöfartsverket att antalet anlöp som krävs för att nå frekvensrabatt förändras, vilket i 
förslaget innebär en gräns på 79 anlöp per år för samtliga fartyg. Idag är 
motsvarande siffra 42, och då uppdelad per månad. 
 
Dessutom vill Sjöfartsverket sänka procentsatsen på miljörabatten när den inkluderar 
beredskapsavgift. Den som idag får 90 procents rabatt på farledsavgiften får efter 
breddningen 50 procent på det som idag är farleds- och beredskapsavgift. 
 
Allt är dock ännu så länge mest på förslagsstadiet och om allt detta verkligen 
genomförs till 2025 återstår att se. Våra invändningar har än så länge mest varit att 
det är helt fel att gå från månadstak till årstak vad gäller hur många anlöp som 
behövs innan frekvensrabatten slår in.  
 
För färjorna i våra svenska vatten spelar det ingen roll, men för rederier där det ofta 
sätts in olika fartyg för att upprätthålla en och samma slinga kan det göra stor 
skillnad. Även kryssningsrederier med många anlöp under sommarhalvåret skulle 
förlora på förändringen. 
 
Men vår viktigaste invändning är att förändringarna bara kan ske om 
klimatkompensationen permanentas. Det beslutet råder dock inte Sjöfartsverket över, 
det är en ren politisk fråga. 
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FÖRENINGEN SKRIVER TILL INFRASTRUKTURMINISTERN 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening har skrivit brev till vår nya infrastrukturminister 
Andreas Carlson. Förutom att gratulera honom till utnämningen utryckte vi också vår 
tillfredsställelse över att Regeringen fullföljde planerna om att investera i minst två 
isbrytare. Det var ju ett besked som sjöfartsnäringen väntat länge på! 
 
Vi uttryckte även vår tillfredsställelse över klimatkompensationen om 300 miljoner 
SEK. Vi har länge krävt att driften av isbrytarna ska ses som vilken vinterväghållning 
som helst, det vill säga, finansieras via skattsedeln precis som snöröjning på väg och 
räls. Nu spelar det förstås ingen roll för oss vad kompensationen kallas, summan 
motsvarar driftskostnaden, så effekten blir den samma.  
 
Problemet är dock att klimatkompensationen bara är utlovad för två år framåt. I 
brevet framförde vi därför att vi hoppas få vara med i en diskussion om att 
permanenta den summan.  
 
Detta blir särskilt viktigt inför 2025 då Sjöfartsverket planerar att ta bort godsdelen ur 
farledsavgifterna och istället låta rederierna betala HELA farledsavgiften. Vi har 
ingenting emot det förslaget i sig, tvärtom, men det kan inte kombineras med en 
allmän höjning av farledsavgifterna på ca 30 procent vilket blir fallet om de 300 
miljonerna åter ska finansieras av näringen från och med 2025. Kombinationen av att 
rederiet tar hela kostnaden och att hela kostnaden dessutom ska öka med 30 
procent blir väldigt svårsmält - om den dagen kommer. 
 
Avslutningsvis framförde vi förslaget att Sverige borde nominera Stena Rederis 
tidigare vd Carl-Johan Hagman till ny generalsekreterare inom IMO när den 
nuvarande generalsekretarens mandat går ut 2024. Sveriges Skeppsmäklareförening 
anser att det vore på tiden att Sverige försöker föra fram en svensk på den posten.  
 
Vi framförde detta trots att vi är väl medvetna om att det antagligen är för sent att föra 
fram hans namn nu; vi vet att det finns andra kandidater, men Sveriges 
Skeppsmäklareförening skulle ändå önska att Sverige kunde göra ett försök. Det 
finns ett fint symbolvärde i det.  
 
Sverige har inte haft en svensk anställd inom IMO på en högre nivå sedan Magnus 
Göransson slutade som chefsjurist på IMO 1998; det är alltså på tiden att vi 
åtminstone gör ett försök.  
 
Så våra två frågor som ännu är obesvarade av Andreas Carlson är alltså: 

• Är han beredd att verka för att förlänga miljökompensationen till Sjöfartsverket 
så att de slipper höja farledsavgifterna med 30 procent från och med 2025? 

• Är han beredd att göra ett försök att nominera Carl-Johan Hagman till ny 
generalsekreterare för IMO?  
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NY INFORMATIONSKAMPANJ OM MSW-RAPPORTERING 

 
Under 2021 genomförde Sjöfartsverket och Transportstyrelsen en 
informationskampanj om farligt gods-anmälan efter kritik från den europeiska 
sjösäkerhetsbyrån (EMSA) om att Sverige inte uppfyller kraven som ställs på 
fartygens rapportering. Kampanjen visade sig bli lyckad och den svenska statistiken 
förbättrades åtskilligt, dock utan att nå riktigt i mål.  
 
Förra månaden hade vi därför ett Teamsmöte där vi tillsammans försökte ta reda på 
hur statistiken kan förbättras. Flera förslag på förändringar framkom även från 
fartygsagenternas sida, förslag som nu bearbetas inom Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen. 
 
Dessutom genomför myndigheterna nu ytterligare en informationskampanj med 
följande fokusområden:  
 

• farligt eller förorenande gods (HAZMAT)  

• ATA/ATD  

• säkerhetsinformation (security)  

• avfall  
 
Kampanjen genomförs för att informera om gällande regelverk, men även för att visa 
hur rapportering ska ske så att vi kan förbättra rapporteringsstatistiken. Målet är att 
Sverige ska leverera kvalitativ information till det EU-gemensamma 
informationssystemet SafeSeaNet (SSN). Ingen information ska i framtiden vara 
felaktig, eller saknas, i anmälningarna vid ett anlöp till en svensk hamn.  
 
Information om hur och varför man rapporterar säkerhetsinformation, ATA/ATD, 
farligt och förorenande gods samt avfall nås via länken.  
 
Den som vill veta mer kan även läsa dokument och gå webbutbildningar som EMSA 
tagit fram om farligt gods, allt för att få en bättre förståelse föradekvat farligtgods-
rapportering.  Informationen nås här. 
 
 

INFORMATIVT ERFARENHETSUTBYTE PÅ EMSWe-MÖTE 

  
Dagen före vår Sjöfartsentusiastdag höll Skeppsmäklareföreningens EMSWe-grupp 
sitt första fysiska möte tillsammans med Sjöfartsverket. Det blev ett givande möte där 
förståelsen ökade för bägge sidors erfarenheter och krav. Med på mötet var även 
Jonas Gunnarsson från Svensk Sjöfart. 
  

http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Ny-informationskampanj-om-MSW-rapportering
https://emsa.europa.eu/related-projects/reporting-of-hazmat-in-safeseanet.html
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Mikael Renz, som är den sammanhållande länken mellan EMSWe-införandet i 
Sverige och det europiska rapporteringssystemet EMSWe, inledde med att berätta 
det senaste från IMO MSC som pågick samtidigt som vi hade vårt möte. Och där 
togs det under vårt möte ett beslut om att IHO S-100 måste stödjas i nya 
ombordsystem från och med 2029. På sikt kan detta innebära att mycket 
fartygsrapportering kan ske direkt, från maskin till maskin, eller rättare sagt, från 
fartygens eller rederiernas IT-system direkt in i det nationella rapporteringssystemet 
Maritime National Single Window, MNSW. 
  
  

 
  
Deltagande i EMSWe-mötet var bland andra; Joakim Arnesson, Anna-Karin Ekman, Jonas 
Gunnarsson, Emelie Edehamn, Sofie Söderberg, samt från Sjöfartsverket Sofie Flyxén, Ulrika 
Schleyer, Mikael Renz och Per Setterberg. 
  
Mikael Renz informerade även om statusen på EMSWe-införandet, uppdelat i vad 
som händer med själva förordningen, det svenska genomförandet och kopplingen till 
IMO.  
  
- Den första genomförande-akten är klar och innehåller ytterligare specifikationer för 
användargränssnitt, excelmallar, publicering av ankomsttider, gemensamma 
databaser och struktur för hjälpwebbsidor. Harmoniseringen innebär då att om vi 
exempelvis vill göra någon förändring i excelmallarna så måste vi först begära det på 
EU-nivå. Samma sak gäller nya rapporteringskrav som vi inte får införa på egen 
hand. Ändringar som bara berör det svenska systemet kan vi dock göra själva.  
  

När det gäller publicering av ankomst- och avgångstider ska det anges vilket fartyg 
det gäller, till vilken hamn det ska och ETA/ETD. Det finns en skyldighet i EMSWe-
förordningen att deklaranterna ska hålla informationen uppdaterad, men det är 
knappast verklighetsförankrat förrän informationsflödet är mer automatiserat.  
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Det ska fattas ett nationellt beslut om vilka fartyg som eventuellt ska undantas från 
ETA/ETD-publicering. När Sjöfartsverket fattar det beslutet lovade de att se till att 
involvera föreningen i beredningen. 
  
Från agenthåll framfördes att dagens excelmallar är svåra att hantera och att de i 
framtiden bör ha så lite fritext som möjligt. Å andra sidan måste det vara möjligt att 
klistra in t.ex. långa passagerarlistor från andra system.  
  
Även här lovade Sjöfartsverket att en arbetsgrupp inom EMSWe-gruppen ska göras 
delaktiga i utveckling och testning under utvecklingsfasen och att önskemålen även 
ska återkopplas till EU-kommissionen. 
  
Den delegerade akten med den gemensamma datauppsättningen är klar och 
kommer att fastställas av EU-kommissionen inom kort. Den innehåller ca 1200 
dataelement. När det är helt klubbat kommer ingen myndighet att kunna kräva in 
ytterligare uppgifter i EMSWe. Däremot återstår arbetet med en genomförandeakt 
som ska definiera maskin-till-maskingränssnittet och användar- och 
rättighetshantering, vilket är minst 18 månader försenat. Antagligen skjuts införandet 
till 2026.  
  
Flera fartygsagenter reste frågan hur detta kommer att fungera med tullen? I Sverige 
begär fartygsagenterna idag klarering i MSW, i framtiden ska man kunna göra alla 
tulldeklarationerna i EMSWe.  
  
Under mötet framfördes vikten av att Tullverket är involverat i EMSWe-arbetet så att 
det inte ska vara möjligt att genom en olycklig knapptryckning kunna göra fel med 
miljonkrav som konsekvens.  
  

IMO arbetar också med MSW, som blir obligatoriskt i FAL-konventionen från 2024. 
Genom EMSWe-förordningen blir IMOs FAL-konvention lag i EU, eftersom detta är 
inbyggt i den gemensamma datauppsättningen.  
  

Per Setterberg på Sjöfartsverket presenterade mer detaljer om EMSWe:s 
gemensamma datauppsättning och förklarade att av nästan 1 200 dataelement 
kommer drygt 500 att krävas i Sverige. Resten kommer inte lagras eller behandlas i 
MNSW (den svenska implementationen av EMSWe).  
  
Sjöfartsverket lobbar just nu mot EU-kommissionen för att rapportering ska kunna 
påbörjas med bara en liten mängd dataelement, 16 stycken. Om myndigheterna kan 
få tidig rapportering (gärna tidigare än kravet på 24 timmar innan anlöp) så kan 
Sjöfartsverket och andra aktörer planera sin verksamhet bättre.  
  
På mötet framförde dock fartygsagenterna att alla parter måste inse att ETA- och 
ETD-information kan vara väldigt osäker i ett tidigt stadium och kanske inte ens är 
användbar för planering. Det gäller särskilt för korta sjöresor där det helt är 
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lasting/lossning i föregående hamn som styr ankomsttid till nästa hamn. Ett viktigt 
inlägg då de korta sjöresorna faktiskt utgör merparten av alla anlöp i svenska 
hamnar. 
 
 

RISKBASERADE LOTSPLIKTSREGLER NU I HAMN  
 

 
 
Från och med 1 december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten 
blir då mer riskbaserad och det som avgör om en lots behöver anlitas är de 
sammanvägda riskerna för lotsled och fartyg. 
 
Arbetet med revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
lotsning, TSFS 2017:88 påbörjades redan 2017 efter krav från oss i branschen om 
att dagens lotsregler blivit omoderna.  
 
Dagens fartyg har blivit säkrare, trafikbilden har förändrats till att omfatta fler och 
större fartyg, nya laster har tillkommit t.ex. LNG, Liquefied Natural Gas och inte minst 
har farlederna förbättrats genom muddring, förbättrad utmärkning och noggrannare 
sjömätning. 
 
Som en del i det här förändringsarbetet genomförde Transportstyrelsen en 
riskbedömning av samtliga lotsleder där en rad olika parametrar har vägts samman 
för att avgöra lotsledens risk. Även fartygen har delats in i olika risknivåer utifrån 
fartygens konstruktion, last och bunker. Risknivåerna läggs sedan samman och den 
samlade risknivån ligger till grund för bedömningen om en befälhavare är lotspliktig 
eller inte. 
 
Målet är att anpassa lotsplikten efter de förhållanden som faktiskt råder i lotslederna. 
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– Det nya systemet bygger på ett mer riskbaserat synsätt där både lotsled och fartyg 
bedöms så att alla lotsleder bedöms på lika villkor oavsett var i landet de ligger, 
säger Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen.  
 
I de olika remissrundor som skett under årens lopp har Sveriges 
Skeppsmäklareförening, och många fler, varit kritiska till delar av förslagen; även om 
vi varit positiva till ambitionen som vi tolkade skulle innebära lättnader, inte mer 
administration.  
 
– Vi har försökt att vara lyhörda och det är också därför som arbetet har dragit ut på 
tiden. Vissa befarar till exempel att antalet lotsningar kommer att öka initialt. Men vi 
tror att branschen kommer att anpassa sig över tid och att behovet av lotsningar 
kommer minska på sikt, säger Johan Skogwik. 
 
I de nya reglerna ges lättnader i lotsplikten för den som trafikerar en lotsled 
regelbundet, jämfört med den som trafikerar samma led mera sällan. Även 
prövningar av lotsdispenser blir mer riskbaserade och ett förenklat 
lotsdispensförfarande införs för fartyg som bedöms ha lägre risk. 
 

Ta del av den nya författningen här: TSFS 2022:94 Transportstyrelsens föreskrifter om 

lotsning. De nya reglerna börjar gälla 1 december 2023. 
 
 

REJÄLT HÖJDA AVGIFTER FÖR LOTSDISPENSER  
 
Transportstyrelsen har nu gått vidare med planerna att höja avgifterna för 
lotsdispenser från och med 1 januari 2023. Dessutom aviserar de att höjningarna 
kommer att fortsätta på den här nivån varje år fram till 2028, då avgifterna förväntas 
harmonisera Transportstyrelsens kostnader för att utfärda dispenserna.  
 
Precis som tidigare är varje lotsdispens personlig och knuten till ett specifikt fartyg för 
en specifik farled eller utpekat område. För vissa linjer behövs det alltså flera 
dispenser. 
 
Med det nya förslaget går grundavgift samt praktiskt och teoretiskt prov för den 
kortaste lotsleden upp från dagens 22 000 SEK till 27 500 SEK. Lotsdispens för den 
längsta lotsleden går upp från 60 000 SEK till 75 000 SEK. 
 
Alla ändringar eller förnyelser av lotsdispenser går upp från 4 500 SEK idag, till 7 000 
SEK 2023. 
 
 Läs mer här. 
  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2022/details?RuleNumber=2022:94&ruleprefix=TSFS
http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Rej%C3%A4lt-h%C3%B6jda-avgifter-f%C3%B6r-lotsdispenser
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FORTSATT INTRESSE FÖR ICS TUTORSHIP 
 
Höstens examen i ICS Tutorship hölls under två veckor i november på föreningens 
kansli. Totalt skrev åtta elever 13 tentor i sju olika ämnen. Populärast var ämnena 
Introduction to Shipping och Shipping Business som hade tre elever vardera.  
 
Resultatet för examen kommer 23 februari och senaste anmälningsdag till vårens 
examen 15–25 maj är inte förrän 12 april, men det krävs att man börjar läsa tidigare 
än så för att klara sig. 
 
Mer info finns på vår hemsida om den här distansutbildningen som 
Skeppsmäklareföreningen administrerar i Sverige för den internationella 
skeppsmäklareföreningen ICS´ räkning. http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship 
 
Anmälningsblankett fås genom att maila till kansliet: info@swe-shipbroker.se. 
 

 

KALENDARIUM 
 
Februari 
9  Styrelsemöte i Stockholm. 
 
Mars 
15 – 16 Befraktningskurs med Patrick Hillenius i Göteborg. Mer info 

kommer, men ni som vet att ni vill gå, kan säkra en plats här!  
 
Maj  
4 Styrelsemöte i Göteborg. 
5 Årsmöte i Göteborg, med middag på Börsen 
 
 

http://www.swe-shipbroker.se/ICS-Tutorship
mailto:info@swe-shipbroker.se
https://forms.gle/rAMoe2RypPWDKuVS8
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Ny kollega sökes! 

Nu har du chans att prova på ett riktigt roligt och omväxlande jobb. Vi har en plats ledig som 

fartygsagent på kontoret i Göteborg. 

 

Är du intresserad av ett serviceinriktat jobb med stimulerande arbetsuppgifter och ganska 

mycket action så hör av dig. Vi söker en öppen person som kan arbeta både självständigt, ta 

egna initiativ vid behov samt även arbeta i grupp. God kunskap i engelska, datorvana samt B-

körkort är ett krav.  

 

Hör av dig! 

 

 

Vopak Agencies Sweden AB/Gothenburg Ship Agency AB 

Kontakt: Kjell Lorentzon  

e-mail: kjell.lorentzon@vopak.com 

 

 

                                       

mailto:kjell.lorentzon@vopak.com
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Atlantic Container Line AB (ACL) is an ocean shipping line that was founded in 1967, making it the longest operating dedicated 
carrier of containers in the world. ACL operates multipurpose ships carrying containers, vehicles, project cargo and oversized cargo 
between North America and Europe, with connections to the world. ACL’s customers are the leading manufacturers of Europe and 
North America. The ACL weekly transatlantic container-roll on/roll off vessels serve Gothenburg/Wallhamn - Hamburg – Antwerp – 
Liverpool – Halifax – New York – Baltimore – Norfolk. ACL is part of the Grimaldi Group of Italy, one of the most successful shipping 
companies in the world. For over 50 years, ACL’s pioneering spirit and innovations have been the driving forces that have made this 
company a respected leader on the North Atlantic trade. Read more at www.aclcargo.com. 
 

 

ACL is now seeking candidates for corporate management positions in its Gothenburg office. One of those positions is: 
 

Director Trade Management 
The Director Trade Management is a senior management position that manages all strategic marketing functions of the 

company. As Director Trade Management you will direct the development of business strategies and market pricing for all cargo 

segments. You will have the responsibility for the commercial input to ship scheduling and responsibility for regulatory 

affairs, tariffs and commercial contracts. 
 

You will have three direct reporting units; Corporate Trades, Contract Administration, and Compliance & Regulatory Affairs. This 

position manages a major part of the company’s business. It requires good strategic, analytical and interpersonal skills. The 

position is based in Gothenburg and reports directly to the Chief Operating Officer. 
 

Your responsibilities include: 
  
• Development and implementation of marketing and operational strategy. 
• Monitoring of commercial and operational performance. 
• Tracking of competition developments and analysis of competitive strengths and weaknesses. 
• Identification of suitable pricing systems for each customer segment.  
• Direction of the budgetary process for volume, revenue and contribution. 

http://www.aclcargo.com/
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• Regular contact with customers/agency staff to coordinate policy. 
• Liaison with government regulators on maritime issues, security and sustainability. 
• Commercial direction to vessel scheduling to maximise volume & revenue. 
• Commercial direction to logistics to maximise round-trip equipment utilization. 
• Provision of performance information to the Board of Directors, management and commercial staff. 
• Commercial interface with the various departments and companies within the Grimaldi Group. 
  

Background and experience 
We are looking for an innovative and dedicated person who has the experience, charisma and enthusiasm to motivate staff and 

attract customers to ACL. 

 

You are quick thinking but strategic and analytical in your approach. You have a high degree of business acumen and the ability 

to prioritise a multitude of tasks across a broad geographic scope. You have the ability to communicate with and motivate a 

multinational staff and client base. As a leader, you “get your hands dirty” and enjoy coaching and developing your staff. Ideally 

you have international experience working in an operational role at a senior level. You have experience in collaborating with cross 

functional teams as well as with external stakeholders. 
  

Ideally a successful candidate will have: 
  

• University degree or higher. 
• Several years of experience in similar international positions. 
• High levels of intelligence and cultural sensitivity. 
• Excellent interpersonal and leadership skills. 
• Excellent analytical skills. 
• Financial knowledge of budgeting & contribution analysis. 
• Excellent international verbal and written communications skills. 
• Fluent in spoken and written English. 

  

About the position: 
This is a permanent position which we need to fill as soon as possible. 
 
For this recruitment, ACL collaborates with SeeWay AB. 
For more information and questions, contact recruitment consultant Erika Sehlstedt, mobile. +46 (0)70-5550993. 
 
Please apply to the position via the link below: 
 
recruit.seeway.se/acl 
 
A warm welcome with your application! 

 

https://recruit.seeway.se/acl

