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Sjofartsverket
601 78 NORRKOPING

Fiirslag till ny avgiftsmodell fiir farledsavgifter och lotsavgifter frfln Sjiifartsverket
Dnr 14-02371,14-02372
Niiringslivets Transportrid, Skogsindustrierna, Jernkontoret, Foreningen fcir gruvor,
mineral- och metallproducenter SveMin och Innovations- och kemiindustrierna IKEM som
Sjofartsverkets forslag pi remiss anfor foljande.

fitt

Organisationerna anser att storre strukturellt grepp bdr tas pi de svenska sjofartsavgifterna och foreslir
att Sjofartsverket hos Niiringsdepartementet/regeringen och Riksdagens Trafikutskott skaffar sig ett
politiskt mandat for detta. Nyckelorden for ett bredare strukturellt grepp bor vara att skapa
forutsiittningar for bibehfrllen och helst iiven okad konkurrenskraft i det svenska naringslivet, inom
svensk sjofartsniiring samt iiven skapa forutsiittningar for mera stabila intiikter till Sjofartsverket
genom en kraftigt okad anslagsfinansiering av verksamheten.

Vira organisationer har deltagit i den referensgrupp bestiende av kunder och intressenter som foljt
arbetet med fdrslaget till nytt avgiftssystem och har tidigare liimnat ett gemensamt sArskilt yttrande
som vi nu foljer upp. I det siirskilda yttrandet foreslis att ett bredare strukturellt grepp tas iin i det
foreliggande forslaget och vi foreslflr att det gemensamma siirskilda yttrandet liiggs till grund for
fortsatt arbete inom Sjofartsverket med ett nytt avgiftssystem.
Det remitterade forslaget till nytt avgiftssystem innebiir minskade avgifter med cirka 45 miljoner
kronor per 6r fr6n och med den 1 januari 2015. Summan motsvarar den permanenta cikningen av
anslaget i statsbudgeten till Sjofartsverket med samma belopp frin och med i 61 2014.Den foreslagna
siinkningen pi 45 miljoner kronor har lagts ut genom en utokning av de varugrupper som ska betraktas
som ligviirdiga (18 miljoner kronor), en generell minskning av avgiftsnivin (20 miljoner kronor) samt
en okning av miljodifferentieringen (5-10 miljoner kronor). Den foreslagna siinkningen zir dock minst
sagt blygsam stiillt mot de okade kostnader for transportkopare som EU:s svaveldirektiv berAknas
innebiira frin och med samma tidpunkt, 2015. Totalt beriiknas kostnaden for svenska transportkopare
p& grund av svaveldirektivet vara i storleksordningen 4-7 MDSEK, enligt Trafikanalys.
Sjofartsverket har vidare av regering och riksdag i statsbudgeten for 2014 erhillit utokat anslag i form
av en treirig okning 2014--2016 med totalt 300 miljoner kr per 6r. Av den irliga okningen i budgeten
avsig 200 miljoner utgifter for isbrytning och 100 miljoner kanalverksamhet. I budgetpropositionen
for 2014 angay regeringen att: "De foreslagna fltgarderna beriiknas stiirka den ekonomiska stiillningen i Sjcifartsverket.
Diirmed minskar behovet av avgiftscikningar som iir ett led i regeringens ambition att sarka basindustrins konkurrenskraft".

Organisationerna konstaterar att dessa - av regeringen i budgetpropositionen for 2014 tillforda medel
under en treirsperiod pi 900 miljoner kr - inte beaktats i Sjofartsverkets forslag till ny avgiftsmodell,
n6Lgot som skulle underliittat omstiillningen for den rivarubaserade spetsindustrin till de nya

forutsiittningar som EU s svaveldirektiv innebiir.
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framgir av det siirskilda yttrandet som ldmnats i samband med arbetet i referensgruppen anser vl
transportkopare att Sjdfartsverkets anslagsfinansiering bor oka si att de fasta kostnaderna (ca 90
procent av totala kostnaderna) kan l2ickas. Exempelvis bor isbrytning likstiillas med vinterviighillning
pa uag och jiirnviig och finansieras over statsbudgeten. Vi anser att det transportpolitiska m6let om
tiltgiinglighet ska styra servicenivin for till exempel lotsning och isbrytning.
Som

Beskrivningen i avgiftsftirslaget av effekterna ftir olika branscher

I det remitterade forslaget beskrivs effekterna for branscherna; olja, skog,jdrn-, stil- och
gruvbranschen samt for containermarknaden. Oljebranschen fir liigre kostnader genom den nya
avgiftskonstruktion som foreslis. Foriindringarna fcir skogsindustrin blir enligt det remitterade
materialet smi p6 grund av avgiftskonstruktionen, men den gynnas av att en stor andel
skogsindustriprodukter inkluderas i kategorin ligviirdigt gods. Foriindringamas p6verkan pA jiirn-, st6loch gruvbranschen iir enligt det remitterade materialet svirare att forutsiiga di en del segment fir det
billigare och en del dyrare. Bedomningen ar att gruvbranschen kommer att gynnas av foriindringarna
och att jiirn- och stilindustrin kommer afffeh6gre kostnader om avgiften for det ligviirdiga godset,
diir jiirnmalmen iir inkluderat idag, hojs med 10 procent. Att fler insatsvaror till stilindustrin definieras
som ligviirdiga kan mildra den totala effekten. Utifrin vissa forutsdttningar si fordyras dock
fraktkostnaden vilket kan drabba enskilda foretag. Vad giiller containerfartygen beriiknas det
segmentet enligt det remitterade materialet i genomsnitt f& en siinkning av farledsavgifterna med fem
procent. Fartyg med mycket gods gynnas av avgiftsviixlingen medan fartyg med lite gods gynnas av
den liigre avgiften.

Organisationerna anser att nuvarande system med 169- och hogvtirdigt gods bor behillas med de av
Sjofartsverket foreslagna forAndringarna. Enligt vir mening kan ytterligare analyser av effekterna av
avgiftsforslaget for olika branschers konkurrenskraft komma att behova genomforas enligt nedan.

Okoordinerade skatte- och avgiftshiijningar eroderar niiringslivets konkurrenskraft

Hittills under 2010-talet har flera transportfr6gor varit aktuella och dessvdrre leder flertalet av
forslagen och besluten till kostnadsokningar som piverkar niiringslivets konkurrenskraft negativt.
Forutom de nya reglerna for svavel i marint briinsle ska liiggas kraftigt okade banavgifter - en
fyrdubbling till Fr ZOZ1jamfort med 2010-irs avgiftsnivi, kommande inforande av ERTMS,
Transportstyrelsens kraftigt hojda avgifter och okande kostnader for drivmedel. Tillsammans innebdr
detta stora kostnadsokningar for transportkopare.

Vi transportkopare konstaterar i virt gemensamma siirskilda yttrade att de svenska
transportmyndigheterna idag inte har regeringens uppdrag att koordinera sina olika avgiftshojningar.
Vi foreslflr diirfor att regeringen ger samtliga transportmyndigheter - Trafikverket, Sjofartsverket,
Luftfartsverket och Transportstyrelsen - i uppdrag att koordinera sina framtida avgiftshojningar och
att genomfora gemensamma, samlade konsekvensanalyser.
har liksom regeringens Logistildorum uppmanat Niiringsdepartementet afilela
genomfora en konsekvensanalys av de sammantagna effekterna for transportniiringen och niiringslivets
konkurrenskraft av okade kostnader. I december 2012 fick VTI i uppdrag av regeringen att ta fram ett
kunskapsunderlag om trafikens samhiillsekonomiska kostnader. I uppdraget som ska redovisas den 1

Vira organisationer

bcir iiven ta fram underlag utifrfln Sveriges geografiska forutsattningar samt niiringslivets
totala kostnadsbild och konkurrenssituation i olika delar av landet avseende trafikens samhdllsekonomiska kostnader".

november 2Ol4 angavs: "VTI
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For svenska transportkopare dr internationell konkurrenskraft av stor vikt, di det avgor formigan att
vara framgingsrik pi viirldsmarknaden eller ej. Med detta avses inte konkurrenskraft mellan olika
transportslag utan foretagens samlade formiga att konkurrera p6 den internationella marknaden.
Exempel frin den rivarubaserade spetsindustrin blir extra tydliga eftersom den agerar pi en
viirldsmarknad med ett globalt pris som sitts av marknaden och inte av foretagen. Alla extra kostnader
pA grund av regleringar etc. piverkar s6ledes direkt foretagens konkurrenskraft och ldnsamhet och
diirmed jobb och tillviixt i Sverige. Politiska forslag som 6kar kostnaderna for den rivarubaserade
spetsindustrin bor diirfor iiven beakta vilka effekter forslagen har pi foretagens konkurrenskraft. Detta
giiller inte minst transportkostnaderna.
Organisationerna utgir mot bakgrund av det lZimnade regeringsuppdraget till VTI att en samlad
civersyn sker av den svenska transportnAringens kostnadsliige och konkurrensformiga i syfte att stiirka
niiringslivets konkurrenskraft i hela landet. Innan Sjofartsverket fattar beslut om inforande av ett nytt
avgiftssystem bor en avstdmning ske mot VTI:s avrapportering av regeringsuppdraget som ska liimnas
senast den 1 november i flr. Vi noterar aven att regeringen i viras besldt att uppdra it Statskontoret att
folja upp Trafikverkets och Transportstyrelsens verksamhet och resultat. Aven inom ramen for detta
regeringsuppdrag bor myndigheternas avgifter pA transportslagen analyseras.

Skilj pi finansierande och styrande avgifter
Organisationerna efterlyser att Sjofartsverket i sitt fcirslag till ny avgiftsmodell tydligt anger vilka
avgifter som har styrande och vilka som har finansierande syfte. Si iir nu inte fallet i det remitterade
materialet.

I det remitterade avgiftsforslaget anges att arbetet med att differentiera farledsavgifterna mot ett
miljoindex kommer att fortsiitta i samarbete med hamnarna, redarna samt fartygsagenterna.
Inriktningen dr att 96 6ver till ett miljoindex senast 2017. Samtidigt understryks i flera olika avsnitt i
avgiftsforslaget vikten av att skapa en mera jiimn int2iktsbas for Sjofartsverket. Organisationerna
menar att detta bor ske genom en okad anslagsfinansiering av olika verksamheter och inte genom
kompensationer via foriindringar i avgiftssystemet.
Det anges i det nu remitterade avgiftsforslagel att: "I och med att de nya griinsviirdena fcir svavel i marint briinsle
triider i kraft den 1 januari 2015 avskaffas svavelhalten som avgiftsparameter. Den bruttobaserade delen av farledsavgiftema
f6resl6s efter ikrafttradandet att vara miljcidifferentierad med avseende pi utsliipp av enbart kviiveoxider."
"Fcireslagen modell beddms ge en mer stabil intaktsbas till Sjdfartsverket
samtidigt som fdrslaget innebiir en allm2in siinkning av avgifterna med 45 miljoner kronor inr2iknat den utcikade definitionen
av lAgviirdigt gods. Om ingen reglering i enlighet med fcirslaget ovan kommer till stind miste Sjcifartsverket iindi fcjriindra
dagens system fcir att kompensera intiiktsbortfallet frin svavelavgiften".

Vidare anges i avgiftsforslaget att:

Organisationerna mena.r att det ligger i sakens natur att miljostyrande avgifter leder till ett
intiiktsbortfall om avgiften har avsedd verkan. Miljostyrande avgifter bor vara utformade si att aktorer
kan kompenseras fdr sina merkostnader for olika omstiillningar - d.v.s. ha ett tydligt incitament. Med
Sjofartsverkets sett att resonera blir den svavelavgift som foreslis avskaffas den 1 januari 2015 en
finansierande avgift for verkets ekonomi och inte - vilket syftet hela tiden varit vid dess inforande - en

miljostyrande avgift.
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Samma olyckliga sammanblandning av finansierande och styrande avgifter finns i Sjofartsverkets
treirsplan for 2015-2017 som i viras liimnades till regeringen och d?ir det anges: "En civersyn av giillande

miljcidifferentiering p6gir och innefattar bland annat en strdvan efter att tilliimpa ett erkiint milj6index som Aterspeglar ett
faiygs totala miljc;piverkan. En fciriindrad miljodifferentiering fir dock inte utformas sA att intiiktema frin farledsavgiftema

Organiiationerna anser diirfor 6ven att nya miljoindex bor utvecklas i brett samarbete med
siviil den transportkopande industrin som sjofartsniiringen. Anviind befintliga och vedertagna index
istiillet for att utveckla egna.
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Finland planerar ftir siinkta farledsavgifter
Organisationerna anser att planerna i Finland pi att siinka farledsavgifterna bdr analyseras av
Sjofartsverket som ett led i arbetet med en ny avgiftsmodell. Enligt ett forslag ska farledsavgiftens pris
per enhet siinkas med fokus pi lastfartyg i de biista isklasserna. Isbrytama ska befrias fr6n
iarledsavgiften pi statliga farleder. Milet iir att halvera maximiavgiftema for de stora fartygen i
samtliga fartygsklasser. Den relativt storsta ekonomiska nyttan av siinkningen riktas mer till lastfartyg
iin till passagerarfartyg. Lagiindringen avses vara tillfiillig och giilla 2015-2017 .Ingen banavgift ska
tas ut igodstrafiken 2015-2017 .Lagen om farledsavgift och banavgiftslagen iindras temporiirt f6r att
svara mot de kostnader som utrikeshandeln orsakas av svaveldirektivet som trdder i kraft 2015.8n
finsk proposition kommer att ldmnas i samband med statsbudgeten i september 2014 och denna bor
noggrant analyseras av Sjofartsverket.
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Per Bondemark

Guy Ehrling

Ordfdrande
Niiringslivets Transportrid
Telefon: 0243-72613

Kanslichef
Niiringslivets Transportrid
Telefon: 08-640 36 59
E-post: guy.ehrling@ gek.se

E-Dost: oer.bondemark

@

ssab.com

Bo-Erik Pers

Magnus Huss

VD
Jernkontoret

Fdrbundsdirektdr

Telefon: 08-679 17
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E-post: bo-erik.pers @j ernkontoret.se
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VD

SveMin
Telefon: 08-762 67 30
E-post: per.ahl@ svemin.se

Telefon: 010-455 38 61
E-post: magnus.huss@ikem.se
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",li Boholm
Karolina
Transportdirektor
Skogsindustrierna
Telefon: 08-762 72 30
E-post: karolina.boholm@skogsindustrierna. org

