
 

 

Blå Tillväxt är bra för miljön och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen. Branschorganisationen 
Svensk Sjöfart och fackföreningarna Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen arbetar tillsammans för 
framtiden i initiativet Blå Tillväxt. Sverige behöver nyttja sjöfartens möjligheter i högre utsträckning – 
för konkurrenskraften, ekonomin, arbetstillfällena och miljöns skull. Det svenska sjöfartsklustret 
sysselsätter mer än 100 000 personer och är en samhällsekonomiskt mycket betydelsefull näring. 

 

Den uttalade politisk viljan att använda sjöfarten i högre utsträckning för att transportera 

gods och passagerare är bred. Företrädare från alla politiska partier för fram denna ambition 

i olika sammanhang och det är också en viktig pelare i Trafikverkets strategiska arbete. Som 

ett exempel på den uttalade politiska viljan sa statsminister Stefan Löfvén i 

regeringsförklaringen 2016 att ”Långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och 

sjöfart”. Även Alliansens företrädare talar ofta om behovet av ett ”modal shift” (att flytta det 

som går på väg till järnväg och sjöfart). Även Trafikutskottets ledamöter ger ofta uttryck för 

denna vilja. 

Sjöfarten har under de senaste åren fått förbättrade konkurrensvillkor. Vi är i 

paritet med andra länder i flera avseenden. Detta är mycket välkommet. Det skapar jobb 

inom hela näringen men också inom tillverkningsindustrin. Det skapar miljönytta. Men det 

skapar också social nytta och förbättrad tillgänglighet på landinfrastrukturen. Denna 

utveckling går väl i linje med ovan nämnd politisk ambition. 

Sjöfartsverkets ekonomi är usel. Den sjöfartsmiljard som fanns under åren 2014-16 

gav temporär lättnad men hjälpte inte för att reducera kostnadsbasen i tillräcklig omfattning. 

Den nytillträdda Generaldirektören Katarina Norén har en tuff uppgift att få rätsida på 

ekonomin. Vi har stort förtroende för att Norén kommer att arbeta hårt och effektivt för att 

uppnå ett effektivare Sjöfartsverk men det tar tid. Risken är stor att det kommer att gå ut 

över svenskt näringsliv och jobbtillfällen om ökade avgifter införs för att råda bot på den 

ekonomiska situationen. Sjöfartsverket måste istället ges förändrade förutsättnignar. Annars 

nås inte de samhällspolitiska målen, trängseln på vägar och järnvägar tilltar och kostnaderna 

för underhåll, re- och nyinvesteringar ökar ytterligare.  

 

 

http://www.blatillvaxt.se/
http://www.blatillvaxt.se/


 

Sjöfartsverket höjde vid förra årsskiftet farleds- och lotsavgifter med 8 respektive 

5 procent vid årsskiftet. Kostnaden blev ungefär 100 miljoner kronor med försämrad svensk 

konkurrenskraft och ökade transporter på landinfrastrukturen som följd.  

Sjöfartsverket beslutade samtidigt införa en ny, mycket hårt kritiserad, 

avgiftsmodell från 1 januari 2018. Detta står man fast vid trots omfattande kritik såväl från 

branschen som myndigheterna Sjöfartsverket(!); Trafikverket och Trafikanalys. 

Sjöfartsverket säger att man under 2018 tillsammans med branschen inklusive hamnarna 

ska ta fram ”ett upplägg för miljöstyrning som är väl förankrat och genomtänkt och kan 

beslutas senast i juni nästa år”. Även om Blå Tillväxt inte förstår varför man ska införa en så 

kritiserad avgiftsmodell temporärt som leder till minskad miljöstyrning önskar vi att man 

framgent tar ett helhetsgrepp i frågan. Lämpligen kan det ske med bas i ett 

regeringsuppdrag. Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser 

av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssystem. Trafikanalys konstaterar att ”de 

föreslagna avgiftsförändringarna medför en risk för överflyttning till väg, i vissa områden och 

för vissa typer av sjötransporter. Vi har därför även svårt att se hur det nya systemet ska 

kunna bidra till regeringens övergripande mål att flytta långväga lastbilstransporter till 

sjöfart.” Trafikanalys huvudförslag är därför att tills vidare bibehålla den nuvarande 

farledsavgiftsmodellen och under tiden ta fram mer underlag om hur en ny avgiftsmodell kan 

utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. Trafikanalys noterar också i rapporten 

om Sjöfartens konkurrenskraft att kostnadsökningarna är bekymmersamma för sjöfarten. 

Sjöfartsverket har meddelat att man från 1 januari 2018 kommer att göra ännu 

en omfattande höjning av farleds- och lotsavgifter Denna gång med 9 resp 5%. 

Detta kommer att innebära ytterligare merkostnader för näringslivet. Konkurrenskraften 

försämras och miljö och trängselproblematiken kommer att tillta. Den totala avgiftsökningen 

för dessa två höjningar blir därmed över 200 miljoner kronor. 

Om dessa ändringar genomförs kommer sjöfartens nationella och internationella 

konkurrenskraft försämras. Detta påverkar sjöfartsnäringen mycket negativt men framför allt 

påverkar det AB Sverige. Man riskerar allvarliga konsekvenser såväl för transport-, närings- 

och sysselsättningspolitiken. 

 

Vi uppmanar, för AB Sveriges skull, till att: 



 

• Återgå till den totala nivå som farleds- och lotsavgifterna hade år 2016. Svenskt 

näringslivs konkurrenskraft hämmas kraftigt av pålagan om ytterligare 200 miljoner 

kronor per år. Säkerställ att en ny intäktsneutral avgiftsmodell blir tydligt 

miljöstyrande. 

 

• Förändra förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhet. Sjöfartsverket måste 

enligt Regeringen ha en budget i balans. Vi vill att man utreder Sjöfartsverkets 

förutsättningar att bedriva effektiv sjöinfrastruktur utifrån ett målfokus. Är det inte 

lämpligt att staten är med och ger förutsättningar för att uppfylla sina egna mål om att 

föra över mer gods från väg till sjö? Är det statliga anslaget tillräckligt omfattande för 

att nå målen om ökad sjöfart? 

 

 

Göteborg och Stockholm den 18 september 2017 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Blå Tillväxt och Skeppsmäklareföreningen 

 

 ________________ ________________  

 Rikard Engström  Kenny Reinhold  

 

 

 ________________ ________________ 
 Mikael Huss  Berit Blomqvist 

 

Bilagor:  

• Sjöfarts- och hamnuppropet 2017 (Denna genomfördes primärt under våren 2017 – 

medan hopp ännu fanns avseende förändringar av den planerade nya modellen och 

långt innan besked om ytterligare en lika stor höjning från 1 januari 2018) Uppropet 

finns här: http://www.sweship.se/nyhet/sjofarts-och-hamnuppropet-2017/  

• Sammanställning av underskrifter 

  

http://www.sweship.se/nyhet/sjofarts-och-hamnuppropet-2017/
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http://www.sweship.se/fokusomraden/aktuella-projekt/farleds-och-lotsavgifter/


 

Påskrifter sjöfarts- och hamnupproret

Arbetar som VD Arbetar ombord Politiker

Arbetar inom svenskt näringsliv Arbetar med sjöfart på land Arbetar med hamnar

Övriga

Påskrifter från orter i Sverige

Göteborg Stockholm Karlstad Kalmar Köping Lidköping Västerås Övriga 85 platser



 

Försvåra inte för sjöfarten! Den är ett fantastiskt bra 

alternativ som kan avlasta vägarna nu och i framtiden! 

- Politiker, Köpings kommun 

 

Förändringarna av farleds-och lotsavgifterna försämrar 

sjöfartens och industrins konkurrenskraft. Det går tvärt 

emot EU:s mål att långväga transporter bör styras över 

till de mest miljövänliga alternativen (tåg eller järnväg). 

Sjöfarten är mest miljöeffektiv räknat per ton-kilometer, 

och betalar sedan 2015 en högre bränslekostnad för att 

uppfylla SECA-direktivet. Ytterligare kostnader riskerar 

en överflyttning till väg och järnväg med ökade 

kostnader såväl för infrastruktur som för miljöbelastning 

på land.  

– VD från Härnösand 

Det är orimligt att höja avgifter på 

ett snedvridet sätt, något som 

flyttar gods från köl till hjul. Sämre 

för miljön och sämre för Sverige. 

- Technical Coordinator Sirius 

Shipping 

Kostnadsneutralitet mellan transportslagen är en förutsättning för att volymen miljö- och 

kostnadseffektiva båttransporter ska öka. Det är också en förutsättning för att kunna reducera det 

stora antalet lastbilstransporter som sker i stråket Göteborg - Karlstad med allt vad det innebär i 

vägslitage, trängsel och olyckor. Bättre utnyttjande av lokala hamnar skapar förutsättningar för 

lokal näringslivsutveckling och bättre förutsättning för industriproduktion och varuhandel med stora 

transportvolymer. Det skapar också redundans i transportsystemen och kan bl.a. avlasta 

järnvägsnätet till förmån för persontransporter. En utveckling av lokala hamnar kan också i 

förlängningen hjälpa till att avlasta större hamnar vid produktionstoppar, olyckor eller konflikter. 

 – Utredare/analytiker från Vänersborg 

Andelen sjöfart av landets samlade godstransporter 

måste öka om vi ska klara av hela infrastrukturbördan. 

Sjöfarten är en möjliggörare som hjälper oss att få 

effektiva godstransporter. Men det behövs stöd genom 

aktiva styrmedel för att förändra de beteenden 

transportbranschen har odlat genom årtionden. 

- VD från Oxelösund 

Frågan är generellt viktig för sjöfarten och 
specifikt viktig för Vänersjöfarten. För 
Vänersjöfarten slår den nya avgiftsmodellen 
extra hårt med höjningar på runt 80 %. Redan 
vid en mindre höjning av avgifterna kommer 
gods flytta från sjö till land samt att med 
höjningar i nivå med nuvarande förslag 
kommer stora godsvolymer flytta till land.  
- Deputy Managing Director, Erik Thun AB 

Sjöfarten har tillgänglig infrastruktur och villiga 

rederier. Mer gods på sjöfart har bara vinnare. 

- Pia Berglund, vice VD, Svensk Sjöfart  

 



 



 



 
 

 

 

 

 


