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Sj öfartsver ket 
601 78 Norrköping 

Angående: 

Remissvar Sjöfartsverkets Förslag på Föreskrifter nya farledsavgifter 
(SJÖFS 2018:17) samt Sjöfartsverkets föreskrifter ODl tillhandahållande 
av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 
2017:26) Dnr 18-03417. 

SPBI har tagit emot rubricerade förslag till Sjöfartsverkets senaste förslag på 
Föreskrifter om avgiftsföreskrift avseende farledsavgifter, Dnr 18-03417. 

Sammanfattning 

SPBI har tidigare besvarat 5 remisser som avhandlar förslag till avgiftshöjning för 
Farledsavgifter och ny avgiftsmodell m.m. Ytterligare ett förslag om ännu en ny 
höjning av farledsavgifterna (och lotsavgifter) har nu kommit ut. Alltså nu den 6:e i 
ordningen. Denna gång anges förslaget om avgiftshöjning uppkomma enligt 
Nettoprisindex och Sjöfartsverkets åberopande av regleringsbrev och beslutade 
strategier för att uppnå full kostnadstäckning. 

Ytterligare synpunkter om förslaget redovisas under rubriken "Huvudsynpunkter". 

Huvudsynpunkter 

• Synpunkter till Sjöfartsverket Iämnas konsekvent utan åtgärd. 

I och med att Sjöfartsverket hittills så pass många gånger gått ut med nya 
föreskriftsförslag med nya höjningar, nu för 6:e gången i rad sedan 2014, blir 
det utifrån SPEis erfarenhet tveksamt om det skall uppfattas i fortsättningen 
vara meningsfullt att besvara remissutskick från Sjöfartsverket. Detta eftersom 
det framgår mycket tydligt att synpunkter från berörda aktörer, befraktare, 
branscher som arbetar med sjöfart o.s.v. inte bemöts på ett seriöst sätt, och i 
stort sett lämnas helt utan avseende. 

Åtminstone är det mycket tydligt så, när det gäller avgiftshöjningar. 

Avgiftshöjningar är ensidigt påförd ekonomisk pålaga enbart för just för 
svensk sjöfart, i en globaliserad konkurrensutsatt marknad. Alltså högre 
kostnader orsakas främst av statliga avgifter och pålagor som i mycket hög 
grad drabbar enbart svensk sjöfart och därigenom påverkar svensk 
konkurrenskraft negativt. 
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• Politiska beslut orn miljörelaterade mål komiller inte bli uppfyllda 
p.g.a, Sjöfartsverkets agerande och politikernas regleringsbrev 

Andra allvarliga konsekvenser av kontinuerliga kostnadshöjningar p.g.a. 
statliga avgifter som tas ut är: 

Att det uttryckliga önskemålet från politikens sida att flytta gods från väg 
till sjötrafik inte kommer uppnås. Det blir per automatik dyrare befrakta 
varor och gods via sjötrafik, eftersom kostnaderna p.g.a. alla 
avgiftshöjningar stiger mycket snabbare för just sjöbefraktning enbart i 
Sveriges kustnära områden. Då kvarstår de befintliga vägtransport 
lösningen eftersom det är just nu fortfarande enda ekonomiskt och 
logistiskt försvarbara och fungerande alternativet. 

Investeringar i hamnanläggningar hämmas, logistiksystem o.s.v. 

Miljörelaterade investeringar i nya fartyg, eller förbättringar i renare 
framdrivningssystem, renare bränslen på befintliga fartyg, kan bli 
senarelagda eller inställda. Totalkostnaden ackumuleras i olika 
transportled snabbt och blir efterhand för hög för att fungera i en 
konkurrenssituation. 

Styrprinciperna i Regeringens regleringsbrev gentemot Sjöfartsverket 
måste förändras om uttryckta miljömål skall uppnås. Det är, precis som 
påpekas många gånger tidigare i SPBis tidigare remissvar, en osund 
princip att Sjöfartsverket skall finansieras främst genom avgifter samtidigt 
som de skall vara ett affärsdrivande verk. Ansvarat för just detta 
missförhållande ligger förstås i styrprinciperna angivna i regleringsbrevet. 
Ansvaret att ändra detta förhållande ligger därmed hos de politiska 
beslutsfattarna. Samma politiska beslutsfattare som samtidigt efterfrågar 
strukturella förändringar i transportsättet av godstransporter från väg till 
sjö, av rena miljöskäl. 

Med vänlig hälsning 
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-- Per Brännström 
Ansvarig handläggare, 
HMS- och Logistikansvarig 
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