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En del av
destinationen

Gotland

På uppdrag av svenska staten bedriver Destination Gotland
färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn året runt.
Under sommarsäsongen kör vi upp till 20 turer per dygn.
Vår färjetrafik är ett av Europas modernaste trafiksystem till
sjöss och är certifierat enligt ISO 14001.  

NYNÄSHAMN    OSKARSHAMN    VÄSTERVIK    VISBY

Kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003.

”Vi vill vidareutveckla ett av världens modernaste
sjötransportsystem, förenligt med de krav och förväntningar
som ställs på miljö, restid och kapacitet.”

En väl fungerande färjetrafik är av helt avgörande betydelse för Gotlands utveckling.
Vi transporterar årligen över 1,7 miljoner passagerare och ca 800 000 längdmeter gods
till och från ön. Nu byggs en ny generation färjor till Gotlandstrafiken. Vi vill skapa det
bästa sjötrafiksystemet och vara en del i en hållbar tillväxt av Gotland som en plats att
besöka, bo och verka på.

Vill du göra 
affärer i den 
maritima 
världen?
Börja med att annonsera 
i Sjöfartstidningen

Kontakta Micke Färlin  
073-274 87 44 
micke@sjofartstidningen.se

180628 Annonsera hos oss.indd   1 2018-06-28   11:31

Svensk Sjöfarts Tidning grundad 1905. 
Utges av Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:  
Pär-Henrik Sjöström, 070-877 26 47

Adress: Västra Hamngatan 13, 411 17 Göteborg
Tel: 031-712 17 50 (växel)
Bankgiro: 5260-4790
E-post: info@sjofartstidningen.se  
E-post (personlig): fornamn@sjofartstidningen.se
Internet: www.sjofartstidningen.se
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Porto tillkommer till utlandet. 
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kundtjanst@titeldata.se, 0770-45 71 14.
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DETTA DiGiTAlA EXTRANuMMER av Sjöfartstidningen är en uppföljning av en motsvaran-
de utgåva i november 2017. Vi har frågat ett antal aktörer i branschen om utfallet av Sjö-
fartsverkets nya avgiftsmodell och det är inte uppmuntrande ur ett sjöfartsperspektiv.

DET ÄR SJÄlVKlART att en sjöfartsnation som Sverige behöver en statlig sjöfartsadmi-
nistration och Sjöfartsverket gör ett bra jobb under rådande premisser. Sjöfartsver-
ket har tagit fram den nya avgiftsmodellen på uppdrag av regeringen. Sjöfartsverket 
ska upprätthålla en viss service och det kostar pengar. Som affärsverk måste de ha en 
budget i balans men har också ett avkastningskrav. Men något har trots allt gått snett. 
Åtminstone jag tycker det är konstigt när batteridrivna färjor med nollutsläpp får högre 
avgifter med den nya modellen och sporadiska besökare som på miljösidan nätt och 
jämt uppfyller regelverket kan klara sig billigare undan än tidigare.

JAG HOPPAS PÅ en konstruktiv dialog där både Sjöfartsverkets 
och sjöfartsbranschens argumentering tas i beaktande. När allt 
kommer omkring är det ju politikerna som beslutar om hur Sjö-
fartsverket finansieras. De avgifter som tas ut av handelssjöfarten 
idag blir kontraproduktiva för att nå de brett förankrade politiska 
målen. 

KANSKE DAGENS FiNANSiERiNGSMODEll inte är optimal? 
Men tills dess att vi får någon bättre gäller det att hålla liv 
i den nya framåtanda som råder inom svensk sjöfart och 
som bland annat har resulterat i nya och miljövänliga 
fartyg som i många fall saknar sin like på andra håll i 
världen. Denna utveckling gynnas knappast av den nya 
avgiftsmodellen. ¶

Välkommen
”De avgifter 
som tas ut av 
handelssjöfarten 
idag blir 
kontraproduktiva”

Prenumerera och få  
11 nummer för 895:-

En prenumeration på Sjöfartstidningen 
håller dig uppdaterad om vad som sker i 
sjöfarten. Vi ger dig de senaste nyheterna, 
rikligt illustrerade reportage, detaljerade 
fartygspresentationer och intressanta 
intervjuer med spännande människor  
i näringen.

www.sjöfartstidningen.se/prenumerera

Allting är ingalunda Sjöfartsverkets fel

Med hopp om en framgångsrik sjöfart!
Pär-Henrik Sjöström, chefredaktör

REDAKTiONEN

Svenska Orient Linien AB  |  Klippan 1 A, 414 51 Gothenburg, Sweden  |  info@sollines.se  |  www.sollines.se  |  +46 (0)31-354 40 00

Din last har lika stort värde för oss som för dig.
Därför kan våra kunder alltid känna sig trygga med
våra transportlösningar. Vi har linjer som binder 
samman Norden med världen och vi utvecklar
ständigt nya produkter och tjänster. Allt för att din
last ska vara i goda händer. Oavsett var den ska, om 
lasten är stor eller liten, hård eller mjuk.
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Pär-Henrik Sjöström

070-877 26 47
par-henrik@ 

sjofartstidningen.se

Adam Bergman

073-339 72 30
adam.bergman@

sjofartstidningen.se

Henrik Ekberg

073-695 61 61
henrik@ 

sjofartstidningen.se

Anna Lundberg

073-642 38 11
anna@ 

sjofartstidningen.se

http://www.sollines.se
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Sjöfartsverket har, för andra året i rad, höjt de avgifter 
som tas ut från sjöfarten i form av så kallade farleds- 
och lotsavgifter.

De avgiftshöjningar som Sjöfartsverket genomfört 
är anmärkningsvärt stora. Anledningen till höjningarna 
är att Sjöfartsverket är konkursmässigt och sedan det 
stöd som alliansregeringen beviljade Sjöfartsverket inte 
förlängts, är man nödgad att höja avgifterna kraftigt. 
Innebörden blir att sjöfartens aktörer, främst rederier 
och transportköparna, tvingas betala cirka 215 miljoner 
kronor mer varje år ur egen kassa jämfört med 2016 för 
att hålla Sjöfartsverket vid liv.

Dessvärre får det negativa konsekvenser för många 
fler. När kostnaderna stiger kommer varor och perso-
ner istället att transporteras på den redan ansträngda 
landinfrastrukturen eller inte transporteras alls.

Försämrad konkurrenskraft
I tillägg till höjningarna har Sjöfartsverket från års-
skiftet infört en ny modell för beräknande av farleds- 
och lotsavgifterna. Detta trots att förslaget på den nya 
modellen kritiserades av majoriteten av remissinstan-
serna, inklusive ett flertal myndigheter, bland annat 
för att förslaget leder till försämrad konkurrenskraft 
för sjöfarten och minskad miljöstyrning. Svensk Sjöfart 
menar i en kommentar att man oroas över att de poli-
tiskt uttalade ambitionerna om det hållbara samhäl-
let och att det är viktigt att använda sjöfarten i högre 
utsträckning bara tycks vara vackra ord på pappret. 
Sjöfartsverkets instruktioner och förutsättningar måste 
anpassas till den politiska målbilden.

Parterna i Blå Tillväxt tog förra våren initiativ till ett 
sjöfarts- och hamnupprop med en rad uppmaningar 
till regeringen. En av dessa är att avsätta motsvarande 
summa som sjöfarten idag själva fonderar via dagens 
miljödifferentiering av farledsavgifterna för att gynna 

klimatsmarta investeringar inom sjöfarten och för att 
stärka den klimatsmarta sjöfartens konkurrenskraft. 
Vidare uppmanas regeringen att ta bort vinstkravet på 
Sjöfartsverket och jämställa sjöfartens isbrytning med 
vinterväghållning på väg och järnväg med finansiering 
över stadsbudgeten. Uppropet uppmanar också att Sjö-
fartsverkets modell för beräkning av pensionsskuld bör 
ses över i enlighet med verkets eget förslag genom inlö-
sen utan att det drabbar verkets kunder. 

Sammantaget har Sjöfartsverket sedan 2016 genom-
fört stora förändringar gällande farleds- och lotsavgifter 
(se faktaruta på sida 33).

inga miljöeffekter
Svensk Sjöfart och andra remissinstanser menar att 
dessa förändringar försämrar konkurrenskraften för 
sjöfarten och går helt stick i stäv med de överflyttnings-
ambitioner som sedan lång tid råder inom EU och 

Sammantaget har Sjöfartsverket sedan 2016 
genomfört följande stora förändringar gäl-
lande farleds- och lotsavgifter:

■■ 1 januari 2017 höjde Sjöfartsverket farleds- 
och lotsavgifterna med 8 % respektive 5 % 
(totalt ca 100 miljoner: farledsavgifter + ca 75 
miljoner, lotsavgifter + ca 25 miljoner)

■■ 1 januari 2018 höjde Sjöfartsverket farleds- 
och lotsavgifterna med 9 % respektive 5 % 
(totalt ca 115 miljoner: farledsavgifter + ca 90 
miljoner, lotsavgifter + ca 25 miljoner)

■■ 1 januari 2018 införde Sjöfartsverket ny 
avgiftsmodell för beräknande av farleds- och 
lotsavgifter  
(enligt Sjöfartsverket intäktsneutralt, men 
bl.a. vittnar flera rederier om ytterligare kraf-
tigt höjda avgifter med anledning av den nya 
beräkningsmodellen)

nationellt men också med de närings- och sysselsätt-
ningspolitiska målen.

Trafikanalys fick våren 2017 i uppdrag av regeringen 
att analysera miljökonsekvenserna av Sjöfartsverkets 
förslag till förändrat farledsavgiftssystem. Trafikanalys 
rapport, som publicerades i juli, visar att miljödiffe-
rentieringen i den nu införda avgiftsmodellen inte ger 
förutsättningar för att åstadkomma en bättre miljö- och 
klimatnytta. Trafikanalys skrev vidare i rapporten att 
de därtill inte kan utesluta att de föreslagna avgiftsför-
ändringarna medför en risk för överflyttning av gods 
från sjöfart till väg och har därför svårt att se hur det 
nya systemet ska kunna bidra till regeringens övergri-
pande mål att flytta långväga lastbilstransporter till sjö-
fart. Trafikanalys huvudförslag var därför att tillsvidare 
bibehålla dåvarande avgiftsmodell och under tiden ta 
fram mer underlag om hur en ny avgiftsmodell kan 
utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. 

Trots den massiva kritik som framfördes tog Sjö-
fartsverket beslutet att införa den nya avgiftsmodellen. 
Enligt Sjöfartsverket är den nya modellen intäktsneu-
tral, men är den verkligen det eller är det så att den 
genererar högre intäkter till Sjöfartsverkets konkurs-
mässiga ekonomi?

Samtidigt som Sjöfartsverket tog beslutet att införa-
na de nya avgifterna så meddelade man att man bjuder 
in branschen för diskussion om miljödifferentieringen 
i avgiftsmodellen. Det gjorde man, varpå Sjöfartsver-
ket nyligen publicerat en remiss med förslag att de fem 
miljöparametrar som nu används i miljöindexet mins-
kas till tre parametrar och viktas om, något som Svensk 
Sjöfart inte stödjer då utsläpp, både till luft och vatten 
bör inkluderas för ett hållbart samhälle. Sjöfartsverket 
har kommunicerat att man är överens med branschen 
om ändringen vilket alltså är direkt felaktigt. ¶

Christina Palmén & Fredrik larsson

Fortsatt höjda  
avgifter
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– Av tre anledningar. För det första motsätter vi oss att 
avgifterna höjts kraftigt de senaste två åren (med över 
200 mkr) vilket urholkar sjöfartens konkurrenskraft, 
vilket går stick i stäv med den politiska ambitionen att 
flytta gods från väg till sjöfart. För det andra motsät-
ter vi oss den nya beräkningsmodell som Sjöfartsver-
ket införde vid årsskiftet på grund av att modellens 
utformning ger en kraftigt försämrad miljöstyrning 
jämfört med den tidigare beräkningsmodellen. För 
det tredje straffar den nya avgiftsmodellen fartyg med 
hög miljöprestanda som ofta anlöper Sverige eftersom 
Sjöfartsverket infört nya avgifter, t.ex. passagerar- 
samt beredskapsavgift, och beräkningsgrunder, till 
exempel för dräktighetsklasser samt frekvensanlöp.

Varför tycker inte Svensk Sjöfart att miljöincita-
mentsdelen är tillräcklig?

– Många rederier har investerat stora belopp i miljö- 
och klimatsmarta fartyg. När dessa vittnar om kraftiga 
avgiftshöjningar blir det tydligt hur misslyckat det mil-
jöstyrande incitamentet inom farledsavgiftssystemet 
blivit. Syftet med att revidera modellen över utform-
ningen av miljörabatten var att den ska främja investe-
ringar i miljö- och klimatsmarta fartyg. Det gör det inte 
nu. Den totala summan av farledsavgifternas miljöra-
batt har minskat från 100 MSEK till 80 MSEK och är sett 
till den totala farledsavgiften mycket liten (cirka 7%), 

vilket gör att den får begränsad ekonomisk effekt även 
om den har ett viktigt symbolvärde. 

Dessutom har Svensk Sjöfart noterat att mindre än 
hälften av de medel vilka var avsatta till miljörabatt för 
första kvartalet 2018 har betalats ut samtidigt som flera 
av rederierna får kraftigt ökade avgifter trots investe-
ringar i bland annat batteridrift.

Vad föreslår Svensk Sjöfart i stället i miljöincita-
mentsdelen?

– Svensk Sjöfart föreslår en modell över utformningen 
av miljörabatt som inbegriper alla fem parametrar som 
ingår i den existerande modellen, till skillnad från Sjö-
fartsverkets förslag som endast innehåller tre parame-
trar, vilka dessutom endast omfattar utsläpp till luft. 
Den individuella viktningen av parametrarna i vårt för-
slag har justerats från det nuvarande systemet där alla 
parametra är lika värda. 
Vårt förslag på viktningen baseras på uppfattningen att 
NOx är den enskilt viktigaste emissionen att premiera, 
följt av SOx/PM samt CO2 och därefter vatten och avfall 
samt Kemikalier. Vi skulle därför vilja se en viktning 
där NOx står för 40 %, SOx/PM 20 %, CO2 20 %, vatten 
& avfall 10 % och kemikalier 10 %. Men framförallt mås-
te storleken på miljörabatt sett till den totala avgiften 
öka. ¶

Pär-henrik sjöström

Varför motsätter sig Svensk 
 Sjöfart den nya avgiftsmodellen?
Christina Palmén och Fredrik Larsson på Svensk Sjöfart svarar. 
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Svensk Sjöfart antog våren 2015 en Klimatfärdplan med 
visionen om nollemissioner till 2050. Medlemmar är 
världsledande i miljö- och klimatvänlig sjöfart och har 
investerat mångmiljardbelopp i fartygsflottan för att 
minska fartygens påverkan på miljö- och klimat. För 
Svensk Sjöfart var det därför glädjande att Sjöfartsver-
ket 2015 aviserade en ambition att utveckla ett revide-
rat farledsavgiftssystem som skulle leda till ökad miljö-
styrning genom miljödifferentierade farledsavgifter. 

– Vi vill nämligen ha en effektiv och kraftfull miljö-
styrande modell enligt principen att de som satsar på 
hållbar sjöfart ska premieras, säger Fredrik Larsson, 
miljöansvarig, Svensk Sjöfart. 

Svensk Sjöfart tillsatte tidigt en expertgrupp för att 
se närmare på Sjöfartsverkets förslag på nytt avgiftssys-
tem. Gruppen har bred representation av olika fartygs- 
och trafiksegment. 

– Gruppen har arbetat mycket aktivt senaste åren 
och bland annat utfört omfattande beräkningar av nya 
avgiftssystemet som vi analyserat och delat med oss av 
till bland annat Sjöfartsverket vid upprepade tillfällen, 
säger Per Wimby, Stena Teknik, ordförande i Svensk 
Sjöfarts farledsavgiftsarbetsgrupp. Han fortsätter: 

– Arbetsgruppen har genom hela processen kommit 
med konstruktiva förslag på förbättringar av avgiftsmo-
dellen och har nått fram delvis med några av de föränd-

ringar vi föreslagit, men inte fullt ut. Det finns bra delar 
i den nya avgiftsmodellen, bland annat är vi positiva till 
principen att använda netto istället för bruttotonnage 
samt att fartyg behandlas lika vad gäller frekvensrabat-
ten.  

Sedan den nya avgiftsmodellen infördes har grup-
pen gjort en uppföljning som enligt Christina Palmén 
på Svensk Sjöfart bekräftar de beräkningar och syn-
punkter som föreningen fört fram under processen.

– Tyvärr har vi vid upprepade tillfällen under pro-
cessen haft anledning att bli besvikna, dels för att avgif-
terna höjts kraftigt vilket urholkar sjöfartens konkur-
renskraft samtidigt som den motverkar den politiska 
ambitionen att flytta gods från väg till sjöfart, men ock-
så för att utformningen av avgiftsmodellen ger en för-
sämrad miljöstyrning jämfört med det tidigare farleds-
avgiftssystem. Miljörabatten är en marginellt liten del 
av det nya avgiftssystemet och eventuella miljörabatter 
som ett fartyg kan erhålla äts upp på grund av tillägg av 
nya avgifter, säger hon.

– Många rederier har investerat stora belopp i miljö- 
och klimatsmarta fartyg. När dessa vittnar om kraftiga 
avgiftshöjningar blir det tydligt hur misslyckat det mil-
jöstyrande incitamentet inom farledsavgiftssystemet 
blivit, säger Fredrik Larsson. ¶

Pär-henrik sjöström

Svensk Sjöfarts  
Farledsavgiftsarbetsgrupp

Förslag till  
förbättringar

Inför passagerar avgiftstak
Flera av föreningens medlemmars passagerarfartyg som 
har hög miljöprestanda får trots eventuella rabatter be-
tydligt högre avgifter jämfört med tidigare system med 
anledning av bland annat passageraravgiften.

Svensk Sjöfart framför bland annat följande  
förslag på förbättringar av avgiftsmodellen:

Frekvensanlöpsrabatt  
från andra anlöpet
Utformningen av frekvensrabatt har i tidigare förslag 
på avgiftssystem varit något man fokuserat mycket på. 
Justering av frekvensanlöp enligt ny avgiftsmodell slår 
särskilt hårt mot kust- och närsjöfarten som redan idag 
är mycket konkurrensutsatt.

 Vikta NOx, CO2 och partik-
lar högre än andra utsläpp
Det vore även i linje med Sjöfartsverkets tidigare analys 
där det framgick att utsläpp av NOx, CO2 och partiklar 
skulle prioriteras i det fortsatta arbetet med införande 
av ett miljöstyrmedel.

Fler dräktighetsklasser  
eller linjär skala 
Indelning i de tio dräktighetsklasserna slår hårt mot de 
fartyg som ligger nära gränserna eftersom det är stora 
skillnader i avgifter mellan de olika dräktighetsklasserna.

Hindra inte  
inlandssjöfarten 
Svensk Sjöfart är bekymrade över att Sjöfartsverket har 
justerat kraftigt gällande lotsavgift i Trollhätte kanal, 
Vänern och Mälaren samt avskaffat undantag för trans-
porter mellan hamnar belägna i området Brofjorden/
Göteborg/Vänern.

Inkludera beredskapsavgif-
ten i miljödifferentieringen
Det måste finnas en relation i vad man betalar och vad 
man får. Beredskapsavgiften är i många fall opropor-
tionerligt stor med beaktande av den service till vilken 
avgiften är knuten. Beredskapsavgiften är inte miljödif-
ferentierad i den nya avgiftsmodellen.

”Early movers”-rabatt
För att uppmuntra de så kallade early movers, föreslås 
att det införs rejäl miljörabatt för fartyg med alternativa 
drivmedel.
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PREEM LEDER OMVANDLINGEN 
MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Preems nya LNG-drivna tankfartyg minskar luft-
utsläppen för sjötransporter med 97% mindre NOx, 
40% mindre CO2 och 99% mindre partikelutsläpp, 

jämfört med ett konventionellt fartyg.

Håll dig uppdaterad  
om vad som händer  

i branschen

Prenumerera på Sjöfartstidningen för 895 
kronor/år och få hem 11 nummer med 
de senaste nyheterna och djuplodande 
reportage från sjöfartsbranschen.

www.sjofartstidningen.se/prenumerera
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https://www.dfdsseaways.se/
http://preem.se/om-preem/om-oss/
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Vad tycker 
rederierna?
HÖJDA AVGiFTER Den nya avgiftsmodellen är ett faktum. Vi har frågat några 
rederier och shippingföretag vilka erfarenheter de har av den hittills.

tallinksilja.se

Tallink Grupp är världens första 
rederi som tilldelats MSC-certifikat;
Världens mest erkända miljöcertifiering 
för välskött och uthålligt fiske. 
Certifikatet tilldelades hösten 
2017, vilket innebär att sju fartyg 
serverar endast hållbart fångad fisk 
och skaldjur, som kommer från ett 
livskraftigt bestånd och hållbara 
metoder. Övriga fartyg i flottan står på 
tur för certifiering.

Maximal nytta. Till skillnad från 
andra aktörer i regionen är inget av 
Tallink och Silja Lines fartyg endast 
avsedda för nöjeskryssningar. Samtliga 
våra fartyg erbjuder dagligen ett rikt 
nöjesutbud, samtidigt med transport- 
och frakttjänster. Hela tonnaget 
används därför maximalt effektivt ur 
miljösynpunkt.

Effektiviserad bränslestyrning. 
Under 2017 har Tallink och 
Silja Line installerat on-line 
bränsleförbrukningsövervakning, så att 
man direkt ombord och även i land kan 
följa aktuell förbrukning, för att kunna 
minska bränsleförbrukning och gynna 
miljön. 
tallinksilja.se

Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har Tallink och Silja Line som 
huvudprincip att prioritera miljöskydd. Mellan åren 2002–2009 tog AS Tallink Grupp sammanlagt sju helt nya 
fartyg i trafik på Östersjön. 2017 sällade sig det LNG drivna fartyget Megastar till raden av moderna fartyg som 
har ersatt äldre tonnage. Därmed har Tallink och Silja Line en av världens yngsta passagerarflottor.  Moderna 

fartyg och miljövänliga lösningar bidrar till en bättre miljö i Östersjöområdet. 

http://www.tallinksilja.se
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Avgiften för kvartal ett efter avdrag för 
rabatter höjdes för Destination Gotland 
med knappt 200 %. Då har dessutom den 
nya passageraravgiften endast påverkat 
marginellt, då de stora volymerna kom-
mer kommande kvartal som är vår hög-
säsong.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Vi tvingas exempelvis notera att en mil-
jövänlig färja med mycket passagerare och 
befälhavare med lotsdispens med det nya 
systemet får höjning i alla led – passage-
raravgift och beredskapsavgift samt mins-
kad miljörabatt – vilket knappast kan kall-
las för miljöincitament.

Vad behöver ändras?
– En rejäl fördel bör introduceras till så 
kallade ”early movers”. Det krävs också 
ett tak för passageraravgiften samt att mil-
jörabatt införs för beredskapsavgiften.

Destination Gotland
Christer Bruzelius, VD

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vi drabbas av avgiftshöjningar jämfört 
med tidigare beräkningsmodell. För vår 
del beror det framförallt på att vi hamnar 
på fel sida av strecket i indelningen i net-
todräktighetsklasser. Även lotsavgiften 
baseras på 10 olika nettodräktighetsklas-
ser, där hamnar vi också på fel sida av 
strecket.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Miljörabatten är för liten del av de totala 
avgifterna för att ge incitament för miljöin-
vesteringar och till att verifiera CSI-poäng.

Vad behöver ändras?
– Avgiftssystemet bör vara konkurrensneu-
tralt och därför vore det bättre, som i tidi-
gare beräkningsmodell, att ha en faktor 
som man multiplicerar med.

Rederi AB Donsötank
Birger Nilsson, Technical Manager

”Avgiften för kvartal ett efter 
avdrag för rabatter höjdes 

för Destination Gotland med 
knappt 200 %”

”Miljörabatten är för liten 
del av de totala avgifterna 
för att ge incitament för 
miljöinvesteringar”
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Höjningen av farledsavgifterna och 
andra avgifter de senaste två åren är nega-
tivt för sjöfarten och motverkar reger-
ingens ambitioner att överföra gods från 
andra transportslag till vattenvägar.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?
– För investeringar i miljöförbättrande 
åtgärder är tydlighet och långsiktighet 
mycket viktigt. Vårt senaste nybygge Fure 
Vinga, och följande fartyg i serien, har 
haft Clean Shipping Index högsta miljö-
grupp som en av designparametrarna. Vi 
ser nu en osäkerhet i hur miljödifferen-
tieringen av Sjöfartsverkets farledsavgif-
ter skall hanteras med avseende på Clean 
Shipping Index, vilket riskerar att få en 
negativ påverkan på utvecklingen av mil-
jöförbättrande åtgärder.

Vad behöver ändras?
– Dessutom borde den totala summan 
som är avsatt till miljödifferentiering av 
farledsavgifterna vara betydligt högre för 
att öka incitamentet till miljöinvesteringar 
i nya och befintliga fartyg.

Furetank Rederi
lars Höglund, VD

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vi gjorde omfattande beräkningar då 
förslaget på ny taxekonstruktion presen-
terades och konstaterade att det skulle 
innebära kostnadsökningar på över 130 
%(!) för våra tre egna fartyg, vilket vi 
redovisade vid flertalet tillfällen för Sjö-
fartsverket. Kostnadsökningen berodde 
framförallt på att fartygen hamnade på 
”fel sida” i indelningen av dräktighetsklas-
ser. Då Sjöfartsverket tog beslut att införa 
de nya föreskrifterna, trots den massiva 
kritik som framfördes, såg vi oss tvungna 
att bygga om fartygen för att hamna i en 
annan dräktighetsklass. Det säger en del 
om hur felkonstruerad den nya avgiftsmo-
dellen är.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Nej, miljörabatten är för liten i förhål-
lande till de totala farledsavgifterna. Det 
ger inte tillräckligt incitament för oss att 
starta katalysatorerna som vi utrustat far-
tygen med.

Vad behöver ändras?
– De rejäla höjningar som införts senaste 
åren och den nya taxekonstruktionen ver-
kar helt i motsatt riktning mot regeringens 
mål om att främja sjöfarten och speciellt 
kustsjöfart. Som ett steg i rätt riktning bör 
Sverige ta efter Finland, som halverat far-
ledsavgifterna. Och den tidigare frekvens-
anlöp-rabatten behöver återinföras i tax-
ekonstruktionen.

SCA Logistics
Magnus Svensson, VD

”Vi ser nu en osäkerhet i hur 
miljödifferentieringen av 

Sjöfartsverkets farledsavgifter 
skall hanteras”

”Miljörabatten är för liten 
i förhållande till de totala 
farledsavgifterna”
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vi får en kostnadsökning. Bara bered-
skapsavgiften kostar cirka 2 miljoner per 
år för oss, oavsett lotsdispens eller inte. 
Det känns inte rättvist att det är en avgift 
vi ska betala oavsett om vi köper lotstjäns-
ten eller ej. Vi drabbas även hårt av den 
nya beräkningen av avgift för frekvens-
anlöp, vilket innebär en kraftig ökning av 
farledsavgifterna.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?
– Miljöstyrningen fungerar inte alls. Miljö-
rabatten är baserad på en för liten andel 
av de totala avgifterna och det är inte eko-
nomiskt försvarbart att göra investeringar 
på våra befintliga fartyg för att komma 
upp i högre miljörabattklass.

Vad behöver ändras?
– Vår största kritik mot utformningen av 
miljöincitamentet är att den är så oförut-
sägbar. Argument för att genomföra mil-
jöinvesteringar försvagas då det saknas 
långsiktighet i systemet. För att motivera 
kostsamma miljöinvesteringar krävs ett 
förutsägbart och stabilt avgiftssystem. 
Beredskapsavgiften och den nya beräk-
ningen för frekvensanlöp är andra delar 
som behöver justeras.

Sirius
Martin Sjöholm, Commercial Manager

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vi har en kostnadsökning på 3,4 % på 
vår kustsjöfart. Engångsanlöp med icke 
miljövänliga fartyg är vinnarna, medan de 
moderna har fått lite högre avgifter. Även 
om totalen är plus minus noll.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?
– Jag tycker inte att miljöincitamentet rik-
tigt har fungerat. Exempelvis har våra 
råoljebåtar, som inte är speciellt miljövän-
liga, blivit 16 procent billigare vad gäller 
farledsavgifter samtidigt som Sjöfartsver-
kets nya avgiftsupplägg inte ger incita-
ment för att använda fartyg med LNG-drift 
eller katalysator. Det är något vi tycker är 
skevt och vi upplever en klar målkonflikt 
avseende de uttalade politiska miljöambi-
tionerna kontra Sjöfartsverkets nya avgif-
ter.

Vad behöver ändras?
– Preem har ingenting emot att betala far-
ledsavgifter, men det måste bli ett betyd-
ligt skarpare incitament för att gå mot 
mer transporter till sjöss och fler miljöan-
passade fartyg. Problemet med den nya 
avgiftsmodellen är bland annat indelning-
en av dräktighetsklasser, ökade avgifter 
för konsekutiva resor samt den nya bered-
skapsavgiften. Därtill bör undantaget för 
transporter av last inom vissa områden 
återinföras.

Preem
Fredrik Backman, Manager Shipping Departement

”Preem har ingenting emot att 
betala farledsavgifter, men 

det måste bli ett betydligt 
skarpare incitament för att gå 
mot mer transporter till sjöss”

”Bara beredskapsavgiften 
kostar cirka 2 miljoner per 
år för oss, oavsett lotsdispens 
eller inte”
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Totalt sett innebär den nya modellen 
och de generella höjningarna, en ökning 
av farledsavgiften med cirka 70 %. Miljö-
rabatten har rasat från 30 % till 9 % av den 
totala farledsavgiften. Detta trots vår stora 
miljösatsning med att konvertera hälf-
ten av våra fartyg till batteridrift och där-
med minska våra totala CO2-utsläpp med 
närmre 65 %.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Nej, det menar vi inte att det gör. Miljö-
rabatten är numera en så liten del av den 
totala farledsavgiften, vilket gör att det är 
mycket tveksamt om det verkligen driver 
på och ger incitament till några större mil-
jöinvesteringar. Vi har, med stöd av EU, 
investerat över 300 miljoner i projektet 
med batteridrift och är otroligt stolta över 
att vara med och driva på arbetet mot fos-
silfri sjöfart men självklart känns det otro-
ligt frustrerande att bli ”belönad” med 
en ökad kostnad på närmre 13 miljoner 
kronor. De här pengarna hade vi kunnat 
använda till många miljöförbättrande till-
tag i rederiet istället!

Vad behöver ändras?
– För oss är det framförallt den nya pas-
sageraravgiften som orsakar de stora höj-
ningarna och det bör finnas ett tak för 
detta. Miljörabatten måste också bli större 
och mer rättvist utformad för att ge ett 
ordentligt incitament till minskad miljöpå-
verkan och ”early movers” måste premie-
ras på något sätt. Deras driv, risktagande 
och engagemang är av största vikt för att 
nå uppsatta klimatmål!

HH Ferries
Anna Prytz, miljöcontroller

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Det är helt fel att höja farledsavgifterna 
två år i rad och dessutom minska miljöra-
batten.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Med den nya viktningen av miljöpara-
metrar som Sjöfartsverket föreslår i den 
senaste remissen får vi sämre utfall för två 
av våra fartyg där vi nu investerat 7 miljo-
ner kronor i katalysatorutrustning för att 
komma upp en nivå. Det är inte rättvist, 
oförutsägbarheten gynnar inte klimatet 
och är definitivt inte miljöstyrande.

Vad behöver ändras?
– Framför allt krävs det rejäl miljörabatt 
för ”early movers”. Vi tycker också att 
beredskapsavgiften skall vara miljödiffe-
rentierad. Summan är ju att incitamenten 
inte är tillräckliga i denna avgiftsmodell 
för att bygga moderna fartyg. Det är avgö-
rande för den politiska trovärdigheten att 
det ges rejäl stimulans för de miljösats-
ningar vi gör.

Terntank
Tryggve Möller, Vice Chairman

”Självklart känns det otroligt 
frustrerande att bli ’belönad’ 

med en ökad kostnad på 
närmre 13 miljoner kronor”

”Det är helt fel att höja 
farledsavgifterna två år i 
rad och dessutom minska 
miljörabatten”
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Tyvärr har våra tidigare beräkningar 
bekräftats nu då den nya avgiftsmodellen 
införts, vilket för vår del innebär kraftigt 
ökade avgifter. Framförallt är det förlorad 
frekvensrabatt, beredskapsavgiften samt 
tröskeleffekter i tariffen för nettodräktig-
het som resulterar i en större börda för 
oss som ofta anlöper svenska hamnar och 
har bekostat lotsdispenser för våra befäl-
havare.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?
– I det nya systemet premieras sällanan-
löp och de fartyg som anlöper frekvent 
får betydande kostnadsökningar även om 
deras miljöprestanda är på topp, vi ser 
därför inga miljöincitament från det nya 
avgiftssystemet.

Vad behöver ändras?
– Det är flera delar som måste ändras i 
beräkningsmodellen och framförallt mås-
te Sjöfartsverket lyssna på sina kunder.

Svenska Orient Linien
Ragnar Johansson, VD

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vi blir förlorare i det nya avgiftssyste-
met och ser ökade kostnader i och med 
införandet av den nya farledsmodellen. 
Som ett exempel kan vi se en 70 % kost-
nadsökning för ett av våra miljövänligaste 
fartyg under det första kvartalet 2018 och 
det verkar bli en ytterligare ökning innan 
årets slut. Ökningen kommer bli ännu 
kraftigare nu under högsäsong då våra 
passagerarmängder ökar.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?
– Eftersom till och med vårt mest miljö-
vänliga fartyg inte får minskade kostna-
der ser vi inte att detta avgiftssystem får 
miljöstyrande effekter. Våra fartyg som 
tidigare erhållit miljörabatt tack vare bruk 
av katalysatorer får kraftigt ökade avgifter 
på grund av passageraravgiften och kraf-
tigt nedsatt miljörabatt. För Viking Line är 
miljöarbetet alltid i fokus och något som 
vi arbetar hårt med.

Vad behöver ändras?
– Passageraravgiftsdelen ökar den totala 
farledskostnaden på ett högst orimligt sätt 
för rederier med stora passagerarvolymer. 
Detta behöver ändras.

Viking Line
Jan Hanses, VD

”Framförallt måste 
Sjöfartsverket lyssna  

på sina kunder”

”Som ett exempel kan vi se en 
70 % kostnadsökning för ett 
av våra miljövänligaste fartyg”
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vår konkurrenskraft gentemot biltrafi-
ken har kraftigt försämrats och vi ser nu 
en överflyttning av godsvolymer från sjö 
till bil. Kostnadsökningar på över hundra 
procent för trafiken på Vänern för oför-
ändrade statliga monopoltjänster gynnar 
inte industrin, sjöfarten eller miljön.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Som ett litet bidrag möjligen. Vi har dock 
hittills inte vidtagit några åtgärder med 
befintligt tonnage av den anledningen.

Vad behöver ändras?
– Vi behöver likställa finansieringen av all 
infrastruktur.

Ahlmark Lines
Peter Anderson, VD

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– För Tallink Silja AB har den nya avgifts-
modellen inneburit höjningar på drygt 
40 %. Det är framförallt den nya passage-
raravgiften som drabbar oss hårt. En höj-
ning som är mycket svår att ta ut mot våra 
kunder.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Det nya avgiftssystemet har snarast 
minskat miljöincitamentet. Sjöfartsver-
ket angav redan innan det nya systemet 
trädde ikraft att det föreslagna miljödif-
ferentieringssystemet kommer att behöva 
förändras; det gör att det finns en stor osä-
kerhet kring vilka investeringar som kan 
vara rätt.

Vad behöver ändras?
– För oss är den nya passageraravgiften 
den stora kostnaden. En kostnad som inte 
påverkas av miljörabatterna. Passagerar-
avgiften borde ha ett tak som kan begrän-
sa ökningen.

Tallink Silja AB
Marcus Risberg, VD

”Vi behöver likställa 
finansieringen av all 

infrastruktur”

”För Tallink Silja AB har den 
nya avgiftsmodellen inneburit 
höjningar på drygt 40%”
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Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Utöver de generella höjningarna som 
införts senaste två åren har vi i tillägg fått 
ytterligare stor kostnadsökning, framför 
allt på grund av passageraravgiften i den 
nya beräkningsmodellen.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Nej. Till exempel vårt miljövänliga kryss-
ningsfartyg, där befälhavaren har lotsdis-
pens har fått högre avgifter i kombination 
med lägre miljöbonus.

Vad behöver ändras?
– Vi önskar en förändring av det nya 
avgiftssystemet särskilt avseende bered-
skapsavgift och passageraravgift samt att 
miljödifferentieringen justeras i en mer 
ändamålsenlig modell som tar bättre hän-
syn till kvantitativa miljöbelastningar i 
farled.

Rederiaktiebolaget Eckerö
Björn Blomqvist, koncernchef

”Vårt miljövänliga 
kryssningsfartyg har fått 

högre avgifter i kombination 
med lägre miljöbonus”

Hur har de generella höjningarna och 
den nya avgiftsmodellen påverkat er?

– Vi får 136 % i höjningar, vilket blir cirka 9 
miljoner per år.

Skapar det nya avgiftssystemet incita-
ment för miljö- och klimatinvestering-
ar/åtgärder?

– Det är fakta att priset är en avgörande 
faktor när en transportköpare väljer logis-
tiklösning. Hållbarhetsfrågorna är bety-
delsefulla, men sjöfarten och vattenvägen 
blir inte det valda alternativet om prisskill-
naden mot väg och järnväg är för stor. Vi 
efterfrågar en konsekvensanalys med regi-
onala effekter samt hänsyn till mer gods 
på köl. Risken är att det blir en överflytt-
ning av gods från sjö till land vilket mot-
verkar miljö- och klimatmålen.

Vad behöver ändras?
– Det behövs ett rejält omtag. Bland annat 
måste det justeras i strukturen för lotsra-
batt och rabatten på Vänern måste behål-
las enligt tidigare föreskrifter. Och det 
behövs fler nettodräktighetsklasser, spe-
ciellt för de lägsta nivåerna. Det är viktigt 
att politiken ger tydliga direktiv till Sjö-
fartsverket att den sjöfarten som bidrar 
till att avlasta landinfrastrukturen ska pre-
mieras.

Erik Thun AB
Johan Källsson, vice vd

”Det är fakta att priset är 
en avgörande faktor när 
en transportköpare väljer 
logistiklösning”
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Nuvarande avgiftsmodell –  
införd 1 januari 2018
Farledsavgiften är uppdelad i: beredskapsavgift, 
fartygsavgift (anlöp), gods- och passageraravgift. 
Beredskapsavgift och passageraravgift är nya 
komponenter.

Avgiften för anlöp, beredskap och lotsning är 
indelad i tio nettodräktighetsklasser. Bered-
skapsavgift har införts som en fast avgift som 
betalas av alla fartyg. Syftet med att introducera 
beredskapsavgiften är att synliggöra den kors-
subventionering som sker mellan farledsavgiften 
och lotsningsverksamheten. Avgift och antal 
debiterade anlöp per månad differentieras inte 
mellan fartygstyper. För de två första anlöpen 
betalar fartyget 100 procent, den tredje 75 
procent, den fjärde 50 procent, den femte 25 
procent av beredskapsavgiften samt fartygsba-
serad farledsavgift.

Endast i fartygsavgiften (anlöp) finns det möjlig-
het att få reduktion baserat på placering i ett 
miljöindex. Sjöfartsverket har upphandlat Clean 
Shipping Index, CSI, som miljöindex i den nya 
avgiftsmodellen. I CSI mäts fartygets miljöpåver-
kan inom fem olika kategorier; CO2, NOx, SOx 
och partiklar, miljöfarliga ämnen ombord samt 
vatten- och avfallshantering. Tidigare undantag 
från farledsavgifter för transporter av last mellan 
hamnar belägna inom Göteborg-Vänernområdet, 
tas bort. 

Information om den nya avgiftsmodellen på 
Sjöfartsverkets hemsida

Tidigare avgiftsmodell

Farledsavgiften är tvådelad där den ena delen tas 
ut på fartygets bruttodräktighet och den andra 
på lastat och lossat gods.

Den del av farledsavgiften som tas ut på farty-
gets bruttodräktighet tas ut med ett visst belopp 
för varje enhet av fartygets bruttodräktighet.

Fartyg som installerat reduktion för utsläpp av 
NOx erhåller en rabatt på den bruttodräktighets-
baserade farledsavgiften. 

Avgift och antal debiterade anlöp per månad 
är differentierad mellan passagerarfartyg och 
övriga fartyg. Antalet anlöp som avgiftsbeläggs 
för den bruttobaserade delen av farledsavgiften 
är maximalt fem för passagerarfartyg respektive 
två per övriga fartyg. 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Taxor-och-avgifter/Den-nya-avgiftsmodellen/
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Taxor-och-avgifter/Den-nya-avgiftsmodellen/
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Pia Bergdahl på Trafikanalys, vad kom ni fram till i 
er studie om det nya avgiftssystemet?

– Först vill jag understryka att vår studie endast hade i 
uppdrag att titta på miljöeffekter av nytt system för far-
ledsavgifter. Vi tittade alltså inte på effekter av föränd-
ringar i lotsavgifter. En slutsats var att den breddade 
miljöstyrningen i farledsavgifterna skulle komma att 
minska redarnas incitament att göra kostsamma miljö-
anpassningar i fartyg för att minska miljö- och klimat-
utsläpp. I det tidigare systemet, som enbart fokuserade 
på utsläpp av kväveoxider, var incitamenten små. Men 
i det nya systemet skulle de bli än mindre med sanno-
likt negativa effekter för miljön jämfört med tidigare. 
En annan slutsats var att fler eller högre avgifter för far-
tygsanlöp sannolikt skulle minska konkurrenskraften 
för sjötransporter gentemot andra trafikslag. Detta gäl-
ler kanske främst kustfart och inre sjöfart som är sär-
skilt konkurrensutsatt från vägtransporter och där pris-
skillnaderna redan är små. Vi hade därför svårt att se 
att det förändrade systemet skulle kunna främja målet 
om en utveckling mot ökad överflyttning från väg till 
sjöfart, säger Pia Bergdahl på Trafikanalys.

Vad ser ni att det nya avgiftssystemet  
har fått för konsekvenser?

– Eftersom det nya farledsavgiftssystemet infördes från 
årsskiftet 2018 är det lite tidigt att uttala sig om effek-
terna ännu. Sjöfartsverket har dessutom aviserat om 
justeringar i avgifterna från 2019 när det gäller den mil-

jödifferentierade delen, vilken utgör en mindre del av 
avgifterna. Förslaget är för närvarande på remiss. Det 
är därför svårt att ge ett direkt svar på frågan men upp-
skattningsvis kommer vissa segment att i högre grad 
påverkas av de nya avgifterna och där de mer konkur-
rensutsatta segmenten riskerar att tappa i konkurrens-
kraft. Till exempel gäller det kust- och närsjöfarten som 
gör kortare resor och har fler anlöp där ökade anlöps-
avgifter märks mer (se även svar ovan).

Hur kommer det nya systemet att påverka möjlighe-
terna att nå de transportpolitiska målen?

– De transportpolitiska målen utgår från konkurrensneu-
tralitet mellan trafikslagen och att samtliga trafikslag bär 
sina samhällsekonomiska kostnader. I vår årliga rapport 
om sjöfartens konkurrenskraft (kommer inom kort) skri-
ver vi om att sjöfartens internaliseringsgrad, det vill säga 
i vilken grad trafikslaget betalar sina samhällsekonomis-
ka externa kostnader, ökar genom de nya farledsavgifter-
na. Noterbart är att samtidigt har internaliseringsgraden 
minskat för lastbilstrafiken. Sjöfarten, som är det tra-
fikslag som har de lägsta samhällsekonomiska externa 
marginalkostnaderna per ton fraktat gods, får således en 
försämrad konkurrenskraft jämfört med andra trafikslag 
till följd av de nya farledsavgifterna. Till detta kan läg-
gas att, som ovan nämnts, det nya avgiftssystemet inte 
bedöms bidra till att underlätta för regeringens mål att 
flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. ¶

Pär-henrik sjöström

Trafikanalys: Ännu färre 
miljöincitament i nya  
avgiftssystemet

länkar till Trafikanalys rap-
porter om uppföljningen av 
farledsavgifterna samt om 
internaliseringsgraden:

■■ Miljökonsekvenser av nya 
farledsavgifter

■■ Transportsektorns samhälls-
ekonomiska kostnader

http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Forslag-till-foreskrifter-om-farleds--och-lotsavgifter/
https://www.trafa.se/sjofart/miljokonsekvenser-av-nya-farledsavgifter-6723/
https://www.trafa.se/sjofart/miljokonsekvenser-av-nya-farledsavgifter-6723/
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2018/rapport-2018_7-transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Transportsektorns+samh%c3%a4llsekonomiska+kostnader&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17&_t_ip=5.150.224.168&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_2941f28b-1f3e-4f6d-955d-033be0ac28bc&_t_hit.pos=2
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2018/rapport-2018_7-transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Transportsektorns+samh%c3%a4llsekonomiska+kostnader&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17&_t_ip=5.150.224.168&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_2941f28b-1f3e-4f6d-955d-033be0ac28bc&_t_hit.pos=2
https://www.eckerolinjen.se/
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Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, 
vad är syftet med den nya modellen?

– Den nya avgiftsmodellen har tagits fram på uppdrag 
av regeringen för att säkerställa Sjöfartsverkets finan-
siering som urholkats i och med omstruktureringen i 
branschen som bland annat innebär att fartygen blivit 
större och anlöpen blivit färre samtidigt som Sjöfarts-
verket till stora delar har samma behov av personal och 
utrustning i beredskap. Den gamla modellen var också 
ett lapptäcke av rabatter och särregler som gav dålig 
transparens och riskerade att överskrida statsbidrags-
reglerna.

Vad är konsekvenserna av det nya avgiftssystemet 
så här långt? Vad visade er utvärdering?

– Vår utvärdering efter ett kvartal visar att modellen 
sammantaget för alla kunder är intäktsneutral och ger 
den omfördelning mellan fast och rörlig avgift som 
avsågs för ett stabilare intäktsflöde oavsett strukturella 
förändringar. Intäkterna har ökat med två procent för-
sta kvartalet men det beror på att sammansättningen 
av fartyg har ändrats jämfört med när modellen bygg-
des.

leder det nya avgiftssystemet till att uppnå de mil-
jöpolitiska målen?

– Den huvudsakliga avsikten med avgiftsmodellen är 
att säkerställa att Sjöfartsverket kan leverera de tjänster 
som är nödvändiga för Sjöfarten och som oftast styrs av 
internationella konventioner eller nationell lagstiftning. 
Tjänster som enligt våra undersökningar kunderna är 
mycket nöjda med. I samråd med branschen har Sjö-
fartsverket inom ramen för modellen tagit fram en inci-
tamentmodell på sammanlagt 80 miljoner kronor som 

ger rabatt till de redare som investerar i miljövänliga far-
tyg. Sjöfartsverket skulle gärna öka denna del av model-
len alternativt justera avgiftsmodellen för att gynna 
ökad trafik till sjöss men det är i dagsläget inte möjligt på 
grund av Sjöfartsverkets ekonomiska situation.

Hur förhöll Sjöfartsverket sig till den massiva kriti-
ken från remissinstanserna på avgiftshöjningar och 
ny modell?

– Sjöfartsverket har stor respekt för den tuffa konkur-
rens och ofta små marginaler som råder i branschen 
vilket i sin tur innebär att varje avgiftsjustering också 
får konsekvenser för många rederier. Sjöfartsverket har 
därför valt att sedan 1998 inte höja avgifterna samtidigt 
som omstruktureringen gjort att intäkterna minskat. 
Under lång tid har verket inte heller levererat enligt 
de resultatkrav som regeringen ställer det vill säga 3,5 
% räntabilitet på eget kapital och 25 % soliditet. Med 
mycket liten anslagsuppräkning, nya krav och begrän-
sade intäktsmöjligheter var Sjöfartsverket trots många 
år av besparingar och effektiviseringar tvungen att 
höja avgifterna samt säkra en stabilare intäktsström 
genom den nya modellen. Soliditeten ligger 2017-2018 
på knappt 8 %. Konsekvenserna av att fortsätta som 
tidigare är att verket inte skulle kunna klara hårda 
isvintrar eller reinvesteringar och underhåll av farle-
der, fartyg och utrustning och därmed tvingas till känn-
bara sänkningar av kvaliteten i verksamheten. För att 
säkra förutsägbarhet och relevans i verkets tjänsteut-
bud i framtiden bjuder nu Sjöfartsverket in till dialog 
om utveckling och effektivisering av tjänsteutbudet till 
2027 och åtagit sig att effektivisera sammantaget 1 mil-
jard kronor till 2027. ¶

Pär-henrik sjöström

Sjöfartsverket: Modellen  
är intäktsneutral

Vikingline.se | Vikingline.fi | Vikingline.ax

Lite mer ren 
miljö
Viking Grace får mer luft under vingarna med det nya  
rotorseglet. Det motordrivna cylindriska seglet skapar en 
lufttrycksskillnad, som för fartyget framåt. Fenomenet kallas 
Magnuseffekten. Tillsammans med LNG, flytande naturgas,  
blir Viking Grace ett ännu grönare alternativ.
Rotorseglet, tillverkat av finska Norsepower, är 24 m högt och 
4 m i diameter. Fartyget blir det första hybridfartyget av sitt 
slag som drivs av både vindkraft och LNG.

2020

2018

Almedalen_210x275mm_Juni2018.indd   1 21-06-2018   12:50:01

http://vikingline.se
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Rikard Engström,  
vd på Föreningen Svensk Sjöfart

SVENSK SJÖFART

P
OliTiKEN, SÅVÄl NATiONEllT som på 
EU-nivå, har ett gemensamt mål. Att 
skapa det hållbara samhället där AB Sve-
riges konkurrenskraft, miljö/klimat- och 
de sociala frågorna alla är lika självklara 
pelare. Myndigheterna inom transport-

området har ett gemensamt mål. Att bidra till att de 
politiska målsättningarna uppnås. Svensk Sjöfarts 
medlemmar har ett gemensamt mål. Att stärka sjöfar-
tens möjligheter att bidra till det hållbara samhället.

MAN KAN KONSTATERA att såväl EU som Sverige och 
alla politiska partier har en önskan om att använda 
sjöfarten i större utsträckning för att nå målen och 
avlasta den långt mer kostsamma landinfrastruktu-
ren. Nationell Plan för infrastrukturen 2018-29 och 
regeringens i dagarna framlagda godsstrategi tar steg 
i rätt riktning. 

SAMSTÄMMiGHETEN ÄR AllTSÅ mycket hög. Ändå 
närmar vi oss inte det hållbara transportsys-

temet i tillräckligt snabb takt. En orsak är 
Sjöfartsverkets höjningar av de världsu-
nika avgifterna som drabbar handelssjö-
farten och leder helt fel. Sjöfartsverket 
har inte anslag nog för att klara av att 
bidra till att vi når den politiska målbil-

den. Sjöfartsverket har dessutom slagit 
dövörat till gällande dialog kring 

avgifter och modell såväl i 
relationen till branschen, 
transportköpare, syster-
myndigheter som politiker. 
När en myndighet inte lyss-
nar till omvärlden och när 
en myndighet tvingas agera 
så att samhället går från, 

inte mot, målen bör upp-
dragsgivaren rimligen agera! 

Det är dags att se över Sjö-
fartsverkets uppgift och eko-

nomiska förutsättningar.

SVERiGE STOlTSERAR MED 

EUs längsta kust och över 50 
hamnar som har gemensamt 
att de kan nyttjas i betyd-
ligt högre utsträckning och 

förutsättningarna som staten 
ger måste vara i linje med ambi-
tionerna man har. Istället för att 
uppmuntras med ekonomisk sti-

mulans, särskilt för den renaste 

sjöfarten, så belastas sjöfarten ekonomiskt genom de 
senaste två årens farledsavgiftshöjningar. Därtill kom-
mer en modell som exempelvis gör att passagerartra-
fiken blir betydligt dyrare med risk för minskat resan-
de. En modell som får till följd att Scandlines som 
skapat världens första högintensiva färjelinje med 
batteridrift på trafiken mellan Helsingborg och Hel-
singör får kraftigt ökade kostnader. Ett annat exempel 
är Thunbolaget som drabbas hårt av bland annat lots-
avgifter. Rederiet kommer att tappa trafik; dessvärre 
inte till ett annat rederi utan istället kommer antalet 
lastbilar på E45 att stiga med ökade utsläpp och infra-
strukturunderhållsinvesteringar som följd. Ett tredje 
exempel är SCA som tvingades ta fram svetsen och 
bygga om sina fartyg för att hamna på ”rätt sida” om 
en storleksgräns. Farledsavgifternas existens är ett 
direkt hot mot det hållbara samhället. 

FiNNS DET iNGA vinnare med den nya modellen då? 
Jo, det gör det säkert! Men dessvärre tycks det vara 
ytterst få bland de som tillhandahåller en högkvali-
tativ och miljövänlig sjöfart. Däremot ser vi att säl-
lananlöp och miljömässigt mindre bra sjöfart gynnas. 
Miljösatsningar fortsätter helt enkelt att inte löna sig, 
något som är en bekymrande konsekvens över tid.

HuR SER DET då ut internationellt? Sverige har som 
sagt höjt sina farledsavgifter samtidigt har Finland 
beslutat att fortsatt halvera sina. Andra länder inom 
EU då? Nej! Nix! Icke! Man har helt enkelt inga far-
ledsavgifter. Om de svenska begreppen ombudsman, 
smörgårdsbord och lagom slagit internationellt så har 
farledsavgifter uppenbarligen inte gjort det.

uppmaningar
Politiken: Ge Sjöfartsverket anslag som står i paritet 
till den politiska ambitionen om det hållbara samhäl-
let. Ge lämplig myndighet i uppdrag att utvärdera 
effekterna av höjningen av avgifterna och den nya 
modellen.

Sjöfartsverket: Öppna för justeringar i avgifts-
uttaget och ställ krav på er uppdragsgivare! Prata 
med, inte till, branschen i framtida processer. Lär av 
de goda exemplen inom Transportmyndigheterna 
såsom Transportstyrelsen och Trafikanalys. ¶
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VÄRLDENS FÖRSTA HÖGINTENSIVA FÄRJELINJE MED 100% BATTERIDRIFT 
 

Vi har bara en planet och det är vårt gemensamma 
ansvar att ta hand om den. En av de saker vi som 
färjerederi kan göra är att aktivt arbeta och värna om 
havsmiljön. Därför har vi konverterat två av våra färjor, 
på vår färjelinje mellan  Helsingborg i Sverige och  
Helsingör i Danmark, till 100% batteridrift.

Detta har gjort det möjligt att minska de totala CO2 ut-
släppen med 50%. Det påverkar varken tidtabellen eller 
restiden. Vi seglar fortfarande var 15:e minut och hälsar 
våra passagerare välkomna till en grönare färjeresa över 
Öresund.
 

seglamedströmmen.se

HELSINGBORG – HELSINGÖR

SEGLA MED STRÖMMEN

http://xn--seglamedstrmmen-jtb.se/

