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Styrket konkurransekraft
for norsk nærskipsfart

- Broen til Europa

Visste du at?
• Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen. Frakt
av en container fra Rotterdam til Alnabru med skip fremfor trailer,
sparer miljøet for utslipp tilsvarende tur/retur Oslo-Trondheim
21 ganger med personbil.
• Et fartøy kan erstatte flere hundre trailere. Ved å redusere antall
lastebiler på norske veier, reduseres risikoen for ulykker.
• Nærskipsfarten transporterer passasjerer og alle typer gods, både
langs kysten, og til og fra havner i Europa.
• Sjøtransport er i dag en viktig del av transportsystemet.
40 prosent av den interne transporten i Europa fraktes på kjøl
(målt i tonnkilometer).
• Hver dag anløper mer enn 100 norskkontrollerte skip europeiske
havner, mange av disse skipene opererer i nærskipsfart.
• Norsk nærskipsfart utgjør om lag 1000 skip hvor et betydelig antall
seiler utenfor norske farvann.
• Norsk nærskipsfart hadde en samlet omsetning på 29 milliarder
kroner i 2012 (Menon Business Economics 2014).
• Nærskipsfarten skaper arbeidsplasser langs hele kysten. Samlet jobber
det 14 000 ansatte i segmentet (Menon Business Economics 2014).
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Forord
Manglende helhetstenkning og
koordinering av transportpolitikken
påfører enkeltmennesker og
samfunnet vårt store, unødige
kostnader – hver eneste dag.

En bekjent av meg talte 535 møtende trailere på en
kjøretur fra Stavanger til Oslo, en tilfeldig hverdag.
To ganske vanlige, moderne skip i nærskipsfart
kunne erstattet alle disse trailerne og seilt varene
rundt kysten, på om lag samme tid. Tenk hva det
ville bety for mennesker, miljø og trafikkbelastning
på veinettet.
En svært stor andel av transportvolumene går i
lengderetningen av vårt langstrakte, kystnære
land. Mye kommer fra, eller skal til, Europa.
Hundrevis av trailere går hver dag med fisk
og møbler fra Nordvestlandet, over fjellet,
gjennom bygder og byer og videre til kontinentet.
Rapporter fra Transportøkonomisk Institutt viser
at det er tungtransporten som står for så godt som
all veislitasje på norske veier. Ett enkelt skip kan
ta lastevolumer som tilsvarer flere hundre trailere,
og det forårsaker bare en brøkdel av forurensende
utslipp.
Da er det helt meningsløst at store og økende
mengder av godstransporten går på vei:
• Det fører til et høyere antall ulykker, skadde og
drepte i trafikken;
• Det fører til vesentlig større luft- og støyforurensning med konsekvenser for klima, miljø og helse;
• Det fører til kraftig økt slitasje og kapasitets
behov som gir unødig store kostnader til vedlikehold og investeringer i veinettet; og
• Det fører til unødige køer og tidskostnader som
svekker næringslivets konkurranseevne.

FOTO: NILS PETTER DALE
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Skiftende norske regjeringer har alle
uttrykt ambisjoner om å stimulere til vekst i
sjøtransporten. Dette er bekreftet og utdypet i de
nasjonale transportplaner. Vekslende storting har
sluttet seg til både begrunnelser og målsettinger.

En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 bekrefter
våre vurderinger om at de politiske ambisjonene
ikke blir fulgt opp av handling, eller insentiver.
Derfor overtar veinettet en økende andel av et
stadig voksende transportarbeid, stikk i strid med
en bærekraftig utvikling, sunn fornuft og politiske
målsettinger.
Mens stadig flere trailere, hver eneste dag
dundrer over fjell, gjennom daler og inn i byer,
blir det dyrere og vanskeligere å frakte gods
på kjøl. De myndighetsbestemte kostnads
forskjellene er økt – ikke redusert – de senere
år, i favør av veitransport. Sjøtransportens
infrastruktur er i langt større grad bruker
finansiert, og avgifter og gebyrer er flere og
høyere. For inneværende år betaler skipene om
lag 750 millioner kroner bare i losavgifter til
Kystverket. I tillegg kommer store beløp i havne
avgifter, som varierer fra havn til havn.
Det er behov for effektivisering, modernisering og
en tydeligere sikkerhetsorientering av den myndighetsdrevne trafikkavviklingen til sjøs. Sjøtrafikken
har i løpet av få år gjennomgått store endringer i
takt med den teknologiske og digitale utviklingen.
Overvåkingssystemene har blitt dramatisk bedre, og
navigatørenes kompetanse og virksomhetsområder
har økt i takt med denne utviklingen. I lys av dette,
og basert på reelle kompetanse- og sikkerhetsbehov,
er det behov for endringer i lostjenestens og trafikksentralenes omfang og innretning. Det er mangel på
kapasitet og effektivitet i havner og bakland og det
må legges til rette for mer effektive havneoperasjoner og et kraftig løft av sjøtransportens infrastruktur
både på sjø- og landsiden.
Det er positivt at regjeringen har tatt grep
ved å samle transportetatene under ett tak i
Samferdselsdepartementet. Likevel trenger vi nå
en helt annen politisk kraft og tilnærming til disse
områdene, som vil bli stadig viktigere fremover.
Oppfølgingen av en helhetlig, nasjonal transportpolitikk har vært lavt prioritert og svakt koordinert mellom de ulike forvaltningsnivåer og departementer.
Dette påfører samfunnet store kostnader.
Her må regjeringen ta nye grep og vise tydelig

gjennomføringskraft. Som et langstrakt, grisgrendt
land i utkanten av de store markedene er vi mer
enn de fleste andre land avhengige av effektive
logistikk- og transportløsninger.
Prognosene for økonomien og for befolknings
utviklingen indikerer en vekst i godstransporten på
35-40 % målt i tonnkilometer frem mot 2040. Det
forventes sterk relativ vekst i veitransporten, og
mindre vekst på sjø. Det gir store utfordringer for
hele vårt nasjonale transportsystem. Nøkkelen til å
møte dette ligger i en betydelig overføring av gods
fra land til sjø.
For å oppnå dette må politikk og virkemiddelbruk
vris tydelig og kraftfullt, og nærskipsfartens samlede rammebetingelser må styrkes. Det er særlig
fire områder som må få fokus og prioritet:
• Det må etableres et avgifts- og gebyrregime
som styrker nærskipsfarten. Sjøtransporten har
i dag fire ganger så mange avgifter og gebyrer
som veitransporten, dette svekker den relative
konkurransekraften til sjøtransporten sammenliknet med vei.
• Hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs
– inklusive lossystemet – må målrettes, effektiviseres og moderniseres.
• Utbygging og drift av havner og tilhørende
landbasert infrastruktur må prioriteres langt
mer helhetlig enn i dag. Det må legges til rette for
mer effektive havneoperasjoner og et kraftig løft
av sjøtransportens infrastruktur.
• Det norske flagget må styrkes. Fartsområde
begrensningene i NIS må oppheves og kombineres med en lovfestet, konkurransedyktig
nettolønnsordning også for NIS-skip. Samtidig
må servicenivået i Sjøfartsdirektoratet økes.
Det står bare på den politiske viljen til å gjøre det
man har sagt. De maritime motorveiene ligger der
allerede – «ferdig brøytet, saltet og vedlikeholdsfrie»!

sturla henriksen

administrerende direktør
norges rederiforbund
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Norsk nærskipsfart – verdiskaping
og arbeidsplasser langs kysten
FOTO: SCANPIX

Nærskipsfarten spiller en avgjørende rolle for
næringslivets transportbehov og norsk industris
konkurransekraft. Nærskipsfarten bidrar med
verdiskaping og arbeidsplasser og er en viktig aktør
i den norske maritime klyngen.
I følge en verdiskapingsstudie fra 2014 gjennomført
av Menon Business Economics på oppdrag fra
Maritimt Forum, hadde norsk nærskipsfart en
samlet omsetning i 2012 på 29 milliarder kroner.

Det tilsvarer 12 % av de norske rederienes omsetning.
Nærskipsfarten er i vekst med en omsetningsøkning
siste år på 9 % og en økning i verdiskaping på 10 %.
Samtidig vet vi at det innenfor godstransporten
er sterk vekst i transportbehovet, men at
sjøtransporten taper markedsandeler til fordel for
veitransporten. Nærskipsfarten preges av lav og
varierende lønnsomhet på grunn av små volumer,
lave frekvenser, eldre fartøy, sterk konkurranse

Norsk nærskipsfart – nøkkeltall for verdiskaping og sysselsetting:
• 29 milliarder kroner i samlet omsetning
• Omsetningsøkning siste år på 9 %
• Økning i verdiskaping siste år på 10 %
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• Driftsmargin på 3 %
• 14 000 ansatte på sjø og land

FOTO: ARRIVA SHIPPING

Arriva Shipping

En båtlast = 110 færre
lastebiler på veiene
Arriva Shipping ble stiftet i 1972 og er et
familieeiet rederi lokalisert i Ølensvåg i
Rogaland. Rederiet eier og drifter totalt 10 bulkog stykkgodsskip i størrelsesorden 1200 til 6800
dødvekttonn. Skipene opererer hovedsakelig i
Nord-Europa.
Arriva Shipping tilbyr norske og europeiske
industri- og entreprenørvirksomheter fleksible
og pålitelige maritime transporttjenester.
Konsernet har 145 ansatte og hadde i 2013 en
omsetning på 191 millioner kroner. Typiske
laster er betong- og asfalttilslag, kull/koks,
mineraler, gips, tømmer, salt, stykkgods og
prosjektlaster.

og stadig mer fragmenterte verdikjeder. Drifts
marginen i 2012 lå på 3 % for nærskipsfarten, noe
som er langt under snittet i maritim næring.
Målt i verdiskaping står nærskipsfarten sterkest
på Vestlandet med regionene Haugalandet,
Stavanger- og Bergensområdet, i tillegg til
Osloområdet. Totalt sysselsetter nærskipsfarten
mennesker langs hele kysten, og samlet jobber det
14 000 ansatte i segmentet.
For nærskipsfarten er det viktig at politikerne legger
til rette for videre vekst gjennom gode rammevilkår
som styrker sjøtransportens konkurransekraft sammenliknet med andre transportformer. Utviklingen
hvor en stadig større andel av godstransporten går
på vei vil fortsette om det ikke tas grep.

Rederiet har siden 1993 transportert betong
elementer til vei- og jernbanetunneler i
Norge. Over 1,2 millioner kvadratmeter med
betongelementer er levert for 100 samferdsels
tunneler i Norge. Et betongelement kan veie
mellom 5 og 7,5 tonn, og på et skip lastes det i
snitt 450 betongelementer per last. En lastebil
har til sammenlikning kun kapasitet til å
transportere fire elementer per last. Hadde
betongelementene blitt transportert med
lastebiler fra Haugesund til Østlandet, ville det
rullet 110 lastebiler - per båtlast - på norske veier
over Haukelifjellet og gjennom tettbygde strøk.
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Norsk maritim næring i vekst

Maritim næring hadde i 2012 en samlet verdi
skaping på 160 milliarder kroner, og mer enn
100 000 ansatte i Norge. Næringens andel av
den totale verdiskapingen i norsk næringsliv
er på 12 % når oljeselskapene holdes utenom.
Av verdiskapingen på 160 milliarder kroner er
rederiene den viktigste hovedgruppen med hele

Verdiskaping beregnes som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det
betyr samtidig at bedriftens verdiskaping
tilsvarer summen av lønnskostnader og
driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization). Den maritime næringens verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader
og EBITDA i alle bedriftene. Av utregningsårsaker tas produktskatter og merverdi avgift
vanligvis ikke med, selv om det teoretisk er en
del av næringens verdiskapingsbidrag.
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96 milliarder kroner. Maritim næring eksporterte
for mer enn 200 milliarder kroner i 2012, noe som
utgjør en tredjedel av Norges totale eksport det
året. Maritim næring er med dette blant landets
største og viktigste næringer.
I verdiskapingsanalysene utarbeidet av Menon
Business Economics på oppdrag fra Maritimt
Forum som det her er referert til, er maritim
næring definert som alle virksomheter som
eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr
eller spesialiserte tjenester til alle typer skip
og andre flytende enheter. Maritim næring
deles gjerne inn i fire hovedgrupper; rederier,
tjenester, utstyr og verft.
Rederiene deles inn i fire hovedsegmenter;
deepsea, shortsea, offshorerederier og bore- og
produksjonsrederier. Nærskipsfarten, også
kalt shortsea, består av rederier som frakter
gods og passasjerer internt i Norge eller mellom land i Europa.

Nærskipsfart er en samlebetegnelse for tørrlasteskip, gasstankere, bulkskip, tankskip, kjemikalieskip, passasjerskip,
containerskip, Ro-Ro-skip, kjøle- og fryseskip, alle med virksomhetsområde innenfor Europa. Disse fartøyene går i linjefart
på faste kontrakter og enkeltturer.
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Nærskipsfarten binder
Europa sammen
Rederier i nærskipsfart transporterer alle typer
varer – og passasjerer – mellom havner i Europa.
Nærskipsfarten representerer broen til Europa for
norsk eksport og import og er av avgjørende betydning for norsk industri. De norske aktørene konkurrerer ikke bare med nærskipsfartsrederier i Europa,
men også mot landtransport på vei og jernbane.
EUs politikk for sjøtransport er svært viktig for
norske rederier med skip som hyppig anløper
europeiske havner. Norskkontrollerte skip har
over 65 000 anløp over hele verden. Av disse er
60 % til europeiske havner. Dette betyr at hver
dag anløper mer enn 100 norskkontrollerte skip
europeiske havner. Mange av disse skipene
opererer i nærskipsfart. Europa er et viktig
marked for norske rederier, og deltakelsen i EUs
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indre marked er viktig for å ivareta næringens
konkurransedyktighet. EU fatter beslutninger med
stor betydning for nærskipsfarten, og er også blitt
en viktig premissleverandør for den internasjonale
regelverks- og politikkutviklingen som skjer i Inter
national Maritime Organization, IMO. Politikk og
regelverksutviklingen i EU har med andre ord stor
betydning regionalt og internasjonalt, og er høyt
prioritert i Rederiforbundets internasjonale arbeid.
Norges Rederiforbund mener at følgende forhold
er avgjørende for å sikre nærskipsfartens konkurransekraft og for å flytte gods fra vei til sjø i Europa;
internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår, reelle
resultater i EUs arbeid med å redusere administrative
byrder for nærskipsfarten, og en bedre havnepolitikk
som bidrar til forenkling og øker effektiviteten.

EUs transportpolitikk er
avgjørende for nærskipsfarten

Europakommisjonen publiserte i 2009 sine
strategiske mål og anbefalinger for sjøtransporten;
«Maritime Transport Strategy 2009-2018».
Strategien slår fast at det er avgjørende for EU
å oppnå og opprettholde stabile og forutsigbare
konkurransevilkår for skipsfarten. Det påpekes at
attraktive vilkår som fremmer kvalitetsskipsfart vil
bidra til Lisboa-strategiens mål om å fremme vekst
og arbeidsplasser i Europa.
Strategien prioriterer nærskipsfarten og viser
til viktigheten av å fjerne flaskehalser, bygge ned
barrierene for nærskipsfarten ved å forenkle og
redusere de administrative byrdene samt å oppnå
en bedre havnepolitikk i Europa.
Under det greske formannskapet våren 2014
vedtok EUs transportministre en midtveis
evaluering av EUs maritime transportstrategi. Det
ble her vist til viktigheten av å beholde et stabilt
og innovasjonsvennlig rammeverk for å sikre
en fortsatt konkurransedyktig europeisk flåte.
Europakommisjonen er ventet å komme med sin
midtveisevaluering i 2015.
Norges Rederiforbund mener det er svært viktig at de
norske nærskipsfartsinteressene ivaretas, på lik linje
med de europeiske.

Forenkling og mindre byråkrati
for sjøtransporten i Europa

Forenkling av administrative byrder for sjøtransporten har vært en prioritert sak i EU de siste
årene. Målet er å gjøre nærskipsfarten i Europa
mer konkurransedyktig. Dette har resultert i Blue
Belt-initiativet med særlig fokus på forenkling av

administrative krav knyttet til tollklarering. Blue
Belt har hittil ikke levert ønskede resultater.
Fri flyt av varer er et grunnprinsipp i EU, men
dessverre ikke en realitet i nærskipsfarten. Dette
faktum understreker viktigheten av at Blue
Belt-initiativet lykkes i å levere reelle resultater for
nærskipsfarten. Her er det spesielt viktig at alle
involverte aktører, herunder Europas tollmyndigheter, samarbeider om å få på plass en god løsning.
Norges Rederiforbund mener at når de administrative
byrdene for sjøtransporten reduseres i EU, må forenklingene også gjelde norske rederier i nærskipsfart.

EUs havnepolitikk må komme på rett kjøl

Hver dag anløper mer enn 100 norskkontrollerte
skip europeiske havner, mange av disse skipene
opererer i nærskipsfart. Europa er et svært viktig
marked for Rederiforbundets medlemmer i
nærskipsfart. Europakommisjonens statistikk over
lossing og lasting i europeiske havner viser også en
positiv utvikling for regional skipsfart frem mot
2030. Effektive havneoperasjoner er derfor viktig.
Havnepolitikk har over lengre tid vært et
vanskelig tema i EU. Allerede tilbake i 2001 la
Europakommisjonen frem et regelverksforslag
på havnetjenester, men initiativet ble i 2004 lagt
dødt grunnet stor uenighet mellom de lovgivende
organer i EU. I mai 2013 la Europakommisjonen
igjen frem et nytt regelverksforslag. Europa
kommisjonen har uttalt at noen av de største
utfordringene med havnepolitikken i dag kan
relateres til ulike praksis i forbindelse med tilbud
av havnetjenester, åpenhet, arbeidstakerspørsmål
og infrastruktur i havnene.
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På bakgrunn av dette var Rederiforbundet skuffet
over at Europakommisjonen i sitt forslag valgte
å ekskludere viktige temaer som arbeidstakerrelaterte spørsmål, samt tjenester relatert til
lastehåndtering og passasjerhåndtering innenfor
regelverksforslaget. Vi ser også at andre viktige
områder i havnepolitikken trolig vil falle ut av
regelverksforslaget som en del av forhandlingene
mellom EU-institusjonene.

Norges Rederiforbund er bekymret for at det fremtidige havneregelverket i EU ikke evner å adressere de
mest sentrale temaene for å effektivisere havneoperasjonene i Europa.

Positiv utvikling for regional skipsfart mot 2030
Lossing og lasting i europeiske havner – 2010 og 2030 – millioner tonn
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De viktigste regionene for norske shortsea rederier
i årene som kommer
Short sea

Tyskland
Norge
Resten av Europa
Sverige
Danmark
Russland
Nederland
UK
USA, Canada og Mexico
Nordområdene/Arktis
Kina
0%

10 %

Viktig i dag

12

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Viktig i årene som kommer (2015–2020)

70 %

80 %

90 %

2010

2030

Annen last

Sea-Cargo

Rapporteringskravene må reduseres og forenkles
Sea-Cargo tilbyr sjøtransport mellom norskekysten,
Storbritannia og det europeiske kontinentet. SeaCargo gruppen har om lag 180 landansatte, inkludert
agentkontorene, og en samlet omsetning på 850 millioner kroner årlig. Sea-Cargo opererer en moderne
flåte av 10 skip, hvorav fem eies av Sea-Cargo. Flåten
består av multifunksjonsfartøy, og tilbyr Ro-Ro,
stykkgods, prosjektlaster og containerfrakt.
Sea-Cargo sitt skip, MV Trans Carrier, seiler i dag
i ukentlig trafikk mellom Amsterdam, Esbjerg og
Vest-Norge. Skipet har ni faste anløp i uken med
tilhørende ekstra anløp ved behov. Tre av anløpene
er i utenlandske havner.
Anløp i norske havner rapporteres i stor grad
gjennom SafeSeaNet. Dette er en plattform som
håndteres av Kystverket og utveksling av fartøysopplysninger gjøres med politiet, Tollvesenet,
Forsvaret, Sjøfartsdirektoratet og havneinstanser.
Gjennom SafeSeaNet rapporteres anløp med
beregnet ankomsttidspunkt, farlig last om bord,
bestillinger av los, mannskapslister og liknende.
Rapporteringen i Norge har med dette systemet
blitt enklere enn tidligere. Det betinger likevel en
enda mer nøyaktig rapportering enn tidligere – med
manuelle oppdateringer ved endringer i forventet
ankomsttid i havn (ETA), og lastesammensetning.
Systemet er ikke fullverdig og krever mye ressurser
fra besetningen om bord til å registrere og endre
data. Dette kan gjøres langt enklere og automatisk
i fremtiden med gjennomgående løsninger som
standardisert dataformat (EDI) opp mot operatør
og posisjoneringssystemer (AIS). I tillegg til rappor
teringen i SafeSeaNet, er det flere instanser som
fremdeles krever mannskaps- og ISPS-lister oversendt manuelt. For å få full effekt av SafeSeaNet og
for å redusere merarbeid for skipene bør dette også
inkluderes på samme plattform.
Utenlandske havner er ikke inkludert i SafeSeaNet
og alle papirer må derfor sendes manuelt. I Esbjerg
sendes eksempelvis mannskap-, passasjer- og ISPSlister til Esbjerg Havn. Videre sendes mannskap- og
passasjerlister i Excel til politiet. I Amsterdam
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sendes lister over mannskap, passasjerer, stores,
ISPS, avfall, farlig last (IMDG) før ankomst.
I tillegg til overnevnte rapporteringskrav i både
inn- og utland, holder rederiene og skipene både
terminal, agent og operatør oppdaterte med henholdsvis ankomsttider, stuasjeplaner for inn- og
utgående last. I tillegg må portvakter informeres
om mannskapsskifte på skipene, skipshandler må
informeres om levering av vare til skip også videre.
Sea-Cargo anløper totalt 22 havner i inn- og utland
jevnlig, i tillegg til mer sporadiske direkte anløp til
utehavner på grunn av lastens beskaffenhet. I sum
håndterer Sea-Cargo 2450 anløp årlig.
Nærskipsfart er en miljøvennlig måte å
transportere gods innenfor EU, men kompliserte
prosedyrer hemmer utviklingen. Sjøtransporten
opererer også under langt strengere og mer rigide
rapporteringssystemer enn landtransporten,
noe som bidrar til å svekke sjøtransportens
konkurransekraft.
Det er et mål at sjøtransporten på sikt kan operere
fritt i det indre marked, med et minimum av administrative og tollmessige formaliteter. Overvåking
av sjøtransporten vil skje ved hjelp av den nyeste
teknologien og overvåkingssystemer, fortrinnsvis
gjennom SafeSeaNet som overvåker fartøyets
bevegelser og tillater utveksling av fartøyets data
mellom medlemsstatene.
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Behov for en mer helhetlig
transportpolitikk
Effektive knutepunkter hvor sjø-, vei- og banetransport møtes er en forutsetning for å lykkes med
transportpolitikken. En av de største konkurransefordelene til sjøtransporten er de store volumene
som kan fraktes av et skip. Med dagens organisering med mange forvaltningsnivåer og manglende
helhetstenkning i vår nasjonale transportpolitikk
får man ikke fullt ut utnyttet denne fordelen. Det er
stor mangel på kapasitet og effektivitet i havner og
bakland, og trafikkavviklingen er ikke drevet ut fra
næringslivets behov.

«Som et langstrakt, grisgrendt land i
utkanten av de store markedene er vi mer
enn de fleste andre land avhengige av
effektive logistikk- og transportløsninger.»
Med vår lange kystlinje har Norge naturgitte forut
setninger for å utvikle fremtidens miljøvennlige
og bærekraftige logistikkløsninger for person- og
varetransport basert på nærskipsfart. I tillegg
har vi en maritim næring som har lang erfaring
i å løse krevende transport- og logistikkoppdrag
internasjonalt.
Maritim transport er den mest energieffektive
transportformen. Potensialet er størst dersom
hele transportkjeden fra produksjon til forbruker
omfattes, og det i større grad legges til rette for
vareeiere og forbrukere slik at den mest bære
kraftige og hensiktsmessige transportformen
velges. Regjeringen har sagt at de skal utarbeide
en nasjonal havnestrategi. Utbygging og drift av
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havner og tilhørende landbasert infrastruktur må
tilpasses ut fra en helt annen tilnærming enn i dag.
For å ivareta en bærekraftig utvikling i transportpolitikken må godstransportens logistikkjeder sees
langt mer helhetlig og på tvers av transportformer.
Havnene er viktige ledd i logistikkjedene, de er
også viktige drivere for næringsvekst og regional
utvikling. Det er derfor avgjørende at det etableres
en mer optimal havnestruktur langs kysten
vår. Det er et stort forbedringspotensiale blant
havnene i dag når det gjelder økt effektivitet,
mer kritiske og markedsmessige vurderinger av
investeringer, en mer optimal organisering og
eierskap av havnene. For å oppnå en mer effektiv
havnestruktur kan en regionalisering av havnene
langs kysten bidra til økt spesialisering, effektivitet
og godskonsentrasjon.
Det må iverksettes tiltak for å redusere tid i havn
for skip og lastebil, og redusere enhetskostnadene
for lastehåndtering. Et særskilt område som vil
bidra til dette er effektivisering av laste- og losse
operasjoner i havn. Dagens system med havne
arbeidernes fortrinnsrett ved laste- og losseoperasjoner bygger på et utdatert system. Vi anbefaler at
norske myndigheter sier opp ILO-konvensjonen
137 og løser opp i dette monopolet som bidrar til
ineffektive havneoperasjoner langs Norges kyst.
Norges Rederiforbund mener at en helhetlig
nasjonal havnestrategi må prioritere et kraftig løft i
sjøtransportens infrastruktur, mer effektive havneoperasjoner, mer hensiktsmessige havnestruktur og en
løsning på utfordringene med dagens organisering,
forvaltning og eierskap av havne-Norge.

«Regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Det vil gi både trafikksikkerhets- og
miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge kjøretøy
kjører på norske veier.»
Sunvolden-plattformen
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I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av
tre milliarder kroner til tiltak som skal bidra til
godsoverføring fra land stil sjø og til å styrke nærskipsfarten. Disse midlene må brukes på konkrete
tiltak som gir resultater og sikrer at sjøtransporten
løftes frem i samferdselspolitikken. I kommende
Nasjonal Transportplan må sjøtransporten
prioriteres.
Norges Rederiforbund mener det må føres en mer
helhetlig transportpolitikk på tvers av transport
formene. Sjøtransporten må gis langt høyere prioritet
i Nasjonal transportplan

«Norge er en kystnasjon. Langs
kysten finner vi et variert, betydelig
og eksportrettet næringsliv som
er viktig for arbeidsplasser og
verdiskaping. Det vil vi dyrke
og forsterke! Kysten skal også i
fremtiden være en av de viktigste
drivkreftene i norsk næringsliv
– og det skal vi få til sammen!»
samferdselsminister ketil solvik-olsen
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DFDS Logistics

Regionalisering av havnene i Oslofjorden vil styrke sjøtransporten
For å styrke sjøtransportens konkurransekraft
mot landtransport må frekvensen opp. For at
dette skal bli en realitet, må også volumene øke.
Terminalstrukturen i Oslofjorden er ikke optimal
når det gjelder å legge til rette for en slik utvikling.
Både havnestruktur, organisering og eierskap i
havnene er gode eksempler på hvor det er mulig å
gjøre forbedringer.
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DFDS Logistics AS tilbyr shippingløsninger for
industriell last, containere og Ro-Ro i Oslofjorden
og langs vestkysten. I tillegg til shipping tilbyr
selskapet dør-dør løsninger på sjø, vei og bane.
DFDS Logistics AS hadde i 2013 totalt 76 ansatte,
og omsatte for 500 millioner kroner i Norge. Flåten
består av 3 egne sideport skip, samt deltakelse i
VSA, vessel share agreement. DFDS Logistics AS
er 100 % eid av DFDS A/S i København.
Vareeiere og speditører vurderer i for liten grad
sjøtransport som et alternativ til biltransport. Selv
om både interesseorganisasjoner og myndigheter
har tatt til orde for å flytte last fra vei til sjø, har
tilsiget av nye kundegrupper vært begrenset.
Bransjen har forsøkt å legge til rette for at det skal
være både enkelt og konkurransedyktig, men dette
budskapet har ikke kommet godt nok frem.
Det er mange objektive argumenter som taler
for sjøtransport; miljø, redusert belastning
på veinettet, energieffektivitet, pålitelighet,
håndtering av store volumer m.m. Det er imidlertid
to områder som utpeker seg som spesielt viktige;
kostnader og frekvens.
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I Oslofjorden er det totalt 10 havner, hvor i praksis
seks (Brevik, Larvik, Borg, Moss, Drammen og
Oslo) håndterer short sea volumer innen Lo-Lo og
Ro-Ro. I hver av disse havnene anløper containerog Ro-Ro skip 1-2 ganger per uke. Det er ikke
gunstig med så mange anløpshavner innen et så
lite geografisk område. En innføring av regional
havnestruktur for disse seks havnene vil kunne
bidra til en mer optimal utvikling.
Eksempelvis kan havnene i Oslofjorden deles
inn i tre regioner; Østfold havn – Moss og Borg,
Vestfold og Telemark havn – Larvik og Brevik, Oslo
Havn – Oslo og Drammen. En slik regionalisering
av havnene, med en felles ledelse i den enkelte
region, vil føre til mer spesialiserte havner, bedre
effektivitet og økt godskonsentrasjon. Videre
kan dette bidra til mer helhetlige vurderinger
rundt investeringer i havnene og regionene. En
mer optimal havnestruktur vil gi mer effektive
logistikkløsninger, økt volum og økt frekvens av
anløp i regionen.
DFDS Logistics mener at en regionalisering
av havnene vil være et viktig bidrag for å styrke
sjøtransporten på sikt.

Color Line

Øyakrysset i Larvik sentrum – et eksempel på manglende
helhetstenkning og handlekraft i transportpolitikken
Havner har til alle tider vært et avgjørende rammevilkår for et rederi. I dag er i tillegg arealene
og infrastrukturen i tilknytning til havnene og
terminalene kritisk for å sikre forutsigbarhet, vekst
og utvikling. For en bærekraftig utvikling i transportpolitikken er det viktig å satse på sjøtransport.
Kommune, fylke og stat har ulike roller og ansvar
i transportpolitikken. Transportpolitikken er i dag
preget av svært lite helhetstenkning og samarbeid
mellom forvaltningsnivåene. Norge trenger en
transportpolitikk der sjøtransportens utfordringer
i langt større grad legges som premiss for prioriteringene som gjøres. Effektive tilførselsveier og
jernbanespor i direkte tilknytning til havnene er
viktig for å få mer last over fra vei til sjø og bane.
Derfor må samordningen av havner og infrastruktur i større grad enn i dag prioriteres av regjeringen.
Åpningen av ny E18 mellom Oslo og Larvik har i
den forstand hatt en positiv effekt for Color Line.
Øyakrysset i Larvik sentrum er imidlertid et av
mange klassiske eksempler på manglende helhetstenkning og handlekraft i transportpolitikken.
Color Line AS er Norges største og et av Europas

ledende cruise- og transportrederier, med ca.
2 600 årsverk i fire land og en årsomsetning på
rundt 4,7 milliarder kroner. Rederiet har i dag en
operasjonell flåte på seks skip. Color Line anløper
Larvik to ganger daglig på sin rute mellom Larvik
og Hirtshals. Trafikken med SuperSpeed tilsvarer
aktiviteten på en mellomstor lufthavn.
Den uholdbare trafikksituasjonen i Øyakrysset i
Larvik sentrum har blitt diskutert frem og tilbake i
årevis. Problemene i Øyakrysset oppstår når Color
Lines skip ankommer Larvik havn og passasjerer og
biler losses samtidig som rushtrafikken i Larvik avvikles. Det bidrar til forsinkelser på opptil 45 minutter
i Øyakrysset. Til sammenlikning er det på dansk side
sammenhengende motorvei og jernbane fra SørEuropa helt inn til Color Lines terminal i Hirtshals.
Larvik kommune, Larvik havn og Color Line har
i flere år jobbet for å få på plass en bedre løsning
for trafikkavviklingen i Øyekrysset, uten at dette
har lykkes. Det er kritisk at kommune, fylke og stat
holder trykket oppe for å få på plass en fullverdig
løsning for trafikkavviklingen i Larvik.
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Skipsfarten – den mest
energieffektive transportformen
FOTO: ISTOCK

Skipsfarten dekker i dag omtrent 90 % av verdens
transportbehov mellom kontinentene, mens
skipsfartens prosentvise andel av verdens CO2utslipp er 2,2 %. Dette gjør skipsfarten til det mest
energieffektive transportalternativet. Målt i tonnkilometer fraktes 40 % av den interne transporten i
Europa på kjøl av europeisk nærskipsfart.
Norges Rederiforbund har en offensiv og ambisiøs
miljøvisjon – målet er at norsk skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige
utslipp til sjø eller luft. Vi arbeider aktivt for et
internasjonalt ambisiøst regelverk, med hovedfokus på
globale tiltak for bedre energieffektivitet og reduksjon
av utslipp til luft og sjø gjennom IMO.
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Det er økt bevissthet om verdens miljø- og
klimautfordringer. Skipsfarten er i hovedsak
internasjonalt regulert på miljøområdet gjennom
den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO.
EU er også en viktig aktør i den internasjonale
miljø- og klimadebatten, og en pådriver for et
ambisiøst regelverk for å redusere skadelige utslipp.
I tillegg kommer reguleringer nasjonalt gjennom
de enkelte lands myndigheter og lokalt gjennom
havnemyndighetene. Det er også et sterkt press
fra samfunnet for øvrig gjennom organisasjoner,
interessegrupper og helt ned til den enkelte
sluttbruker. I årene som kommer innføres en rekke
nye miljøkrav for skipsfarten. Deler av regelverket
er vedtatt, men det er også knyttet stor usikkerhet til
hvilke nye krav som vil komme i fremtiden.

«Ett enkelt skip kan ta lastevolumer
som tilsvarer flere hundre trailere,
og det forårsaker bare en brøkdel av
forurensende utslipp.»

Gjennomsnittlig transporteffektivitet for
forskjellige transportformer
CO -utslipp under transportarbeid
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Skipsfarten er energieffektiv. Et containerskip
kan frakte 1. kg last ca. 120 km med et utslipp på
1 kg CO2. Et dieseldrevet tog kan flytte lasten
60 km med samme utslipp, en lastebil 20 km
og et Boeing 747 kan flytte lasten litt over 1 km.

Et skip har tradisjonelt en levetid på 20-30 år og
krever store investeringer. Næringen arbeider
kontinuerlig med å bli mer effektive og redusere
skadelige klima- og miljøutslipp. Norske rederier
har tradisjonelt ligget langt fremme i uttesting av
nye miljøvennlige løsninger. Usikkerheten om
krav til skip og utstyr i kommende globale reguleringer kompliserer investeringsbeslutninger for
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de som ønsker å være tidlig ute og posisjonere seg
med fokus på miljø og sikkerhet. Samtidig kan et
strengere miljøregelverk innebære en mulighet
for nærskipsfarten til å styrke sin fremtidige
posisjon og konkurransekraft. God planlegging og
posisjonering av flåten i markedet er avgjørende.
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Strengere krav til reduksjon av svovelutslipp

Internasjonale krav til reduksjon av svovelutslipp
fra skip blir stadig strengere. Dette gjelder spesielt
innenfor SECA-områdene (Sulphur Emission
Control Areas), slik som Østersjøen, Nordsjøen og
kystområdene utenfor USA og Canada. I henhold
til IMOs regelverk må fartøy som opererer i SECAområdene innen 2015 oppfylle krav om utslippsgrenser som er mindre enn, eller tilsvarende, bruk
av olje med maksimum 0,1 % svovelinnhold.
EU vedtok i oktober 2012 sitt reviderte svoveldirektiv. Direktivet er i tråd med utslippsgrensene
nedfelt i IMOs regelverk, og er således et verktøy
for å implementere IMO-regelverket i Europa.
For rederier med skip som seiler innenfor
SECA-området betyr de nye utslippsgrensene
økte driftskostnader for å legge om til godkjent
lavsvoveldrivstoff eller store investeringer i
godkjent renseteknologi. Regelverket vil føre til
dyrere sjøtransport som igjen vil kunne føre til et
modalskift av varetransport fra sjø til land.
Når nye krav trer i kraft er det svært viktig at alle
havnestatsmyndigheter sørger for lik håndheving
av kravene. Dersom dette ikke gjøres vil det kunne
skape en ubalanse i konkurranseforholdet mellom
nærskipsfartsrederiene.
Norges Rederiforbund forutsetter at myndighetene
håndhever de lover og regler som innføres, og at det
etableres systemer for å fange opp aktører som opererer
på siden av regelverket.
Beregninger viser at transport av en container
fra Rotterdam til Alnabru med skip fremfor
trailer, vil kunne spare miljøet for utslipp tilsvarende tur/retur Oslo-Trondheim 21 ganger
med personbil. Østlansdforskning.
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Økt kunnskap om CO2-utslipp i skipsfarten
gjennom EUs MRV initiativ.

For å støtte opp om IMOs arbeid besluttet EU
høsten 2012 å etablere et system for overvåking,
rapportering og verifisering av CO2-utslipp fra
skipsfarten, et såkalt MRV-system (Monitoring
– Reporting – Verification). Dette tiltaket vil i seg
selv bidra til bevisstgjøring og kunnskap rundt
omfanget av CO2-utslipp. Et slikt system skal
også levere oppdaterte data som grunnlag for en
eventuell prismekanisme knyttet til utslipp utover
fremtidig vedtatte utslippstak.
Norges Rederiforbund støtter EUs MRV initiativ
for å skape større bevissthet om og kunnskap rundt
omfanget av CO2-utslipp og hvordan dette kan
rapporteres for skipsfarten for fremtiden.

Stimulering og tilrettelegging
av alternative drivstoff

Det er økende oppmerksomhet rundt alternative
drivstoffløsninger i dagens transportmarked. Økt
bevissthet om forurensing og klimautfordringer
har forsterket den maritime næringens uttesting
av alternative drivstoffløsninger som, i tillegg til å
tilfredsstille dagens og fremtidens krav til utslipp,
også skal være lønnsomme. Det jobbes også aktivt i
EU for å fremme tilgangen til alternative drivstoff,
med særlig fokus på LNG.
Et skip som bygges i dag kan forventes å være i drift
i 20 – 30 år frem i tid og det er vanskelig å forutse
hvilke typer drivstoff som vil være tilgjengelig, til
hvilke priser og hvilke miljøkrav som vil gjelde.
De valgene rederiet gjør i dag, med hensyn til
drivstoff og maskineri, må gjøres ut fra skipstype,
operasjonstype og seilingsmønstre. Valgene
som tas vil påvirke mulighetene til å operere i
fremtiden, samt skipets verdi. Mulighetene er
mange; tradisjonelt maskineri med renseutstyr,

LNG (flytende naturgass), energieffektiviserende
teknologier, drivstoffceller og batterier – både
anvendt hver for seg eller i hybridsystemer.
Norges Rederiforbund mener det bør stimuleres til økt
bruk av alternativt drivstoff gjennom gode og forutsigbare rammebetingelser og midler til forskning og
innovasjon. Det bør gis insentiver gjennom avgifts- og
gebyrsystemet til å investere i miljøvennlige løsninger,
slik det er gjort gjennom etablering av vellykkede og
svært effektive insentiver for kjøp og bruk av el-biler.
LNG som drivstoff på skip er høyt på EUs liste
over miljøvennlige tiltak i transportsektoren.
Gassdrevne skip gir lave utslipp og kan bidra til
å styrke nærskipsfartens konkurranseevne som
transportør. Norge ligger helt i teten internasjonalt
på utvikling av miljøteknologiske løsninger. Særlig
gjelder dette kompetanse om og utvikling av
LNG-drevne skip. Nasjonalt er det stort potensial
for innfasing av LNG i nærskipsfartsflåten dersom
det tilrettelegges for dette. Per i dag er det 50
gassdrevne skip i operativ drift på verdensbasis og
hvor majoriteten er norske. Frem mot 2018 er det
kontrahert ytterligere 69 gassdrevne skip.
Norges Rederiforbund vil arbeide for en satsing på
natur- og biogass som drivstoff for skip, og befeste
norsk skipsfarts stilling som verdensledende på gassdrevne skip.
Norges Rederiforbund mener at for å oppnå en vekst i
LNG som drivstoff i nærskipsfarten må distribusjonsnettverket for LNG i Norge og Europa må videreutvikles, standarder for bunkring av LNG må etableres,
markedsmekanismene rundt omsetting av LNG som
drivstoff må fungere og LNG som drivstoff må være
tilgjengelig til en konkurransedyktig pris.
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Color Line har tatt i bruk et av verdens første
høyspent landstrømanlegg. Skipene «Color
Magic» og «Color Fantasy» benytter anlegget
på over 90 prosent av anløpene. Anlegget fører
til opp mot 3 000 tonn reduksjon i CO2-utslipp
fra skipene i løpet av året. Men kanskje enda
viktigere for Oslos luftkvalitet er reduksjonen
av nitrogenoksider, svoveloksider, og partikler,
samt redusert støy i lokalmiljøet. Tilsvarende
anlegg på land vil bli installert i flere av Color
Lines øvrige havner i 2015.
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Nor Lines

Nor Lines bygger to gassdrevne miljøskip
Nor Lines AS er et transportselskap med omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa. Selskapet
opererer 9 skip i faste linjer mellom havner i NordEuropa og på norskekysten, samt godskapasiteten
på Hurtigruten, og omfattende landtransportaktivitet på bane og bil. Selskapet driver også
world-wide spedisjonsaktivitet. Til sammen skaper
dette et unikt transportsystem, med engasjement
innenfor stykkgods, industriskipninger og kjøleog fryselast.
Nor Lines har hovedkontor i Stavanger og er representert med 14 terminaler og datterselskap i Norge,
samt samarbeidspartnere i ytterligere 40 norske
og nordeuropeiske havner. Selskapet har ca. 200
ansatte og en omsetning på ca. 1 milliard kroner,
samt betydelige eierinteresser i skip og samarbeidende transportselskaper. Nor Lines AS eies av
DSD AS, Det Stavangerske Dampskibsselskab AS.
Våren 2015 setter Nor Lines i fart to naturgassdrevne godsskip som har fått navnene «Kvitnos» og
«Kvitbjørn». Nybyggene vil bli drevet av miljøvennlig naturgass, og vil ha 70 % lavere drivhusgassutslipp per transportert enhet enn veitransport.
Skipene vil også gi reduserte lokale utslipp i de
havnene og byene de anløper.
Skipene vil bli satt i Nor Lines ruter fra Nederland via
Oslofjorden og nordover langs kysten til Hammerfest,
og de vil kunne tilby effektive og miljøvennlige
løsninger som er konkurransedyktige i markedet.
Denne satsingen er en milepæl på veien mot enda mer
miljøvennlige logistikkløsninger i Nord-Europa.
Skipene er utviklet i tett samarbeid med
Rolls-Royce Marine, og bygges på verft i Kina.
Skipstypen har fått en rekke priser, blant annet
Next Generation Ship Award under Nor-Shipping
2011, Green Ship Technology Award 2013,
Miljøprisen 2013 under Transport og Logistikkkonferansen og Thor Heyerdahl prisen 2014.
Investeringen er på om lag 1 milliard kroner. Mer
enn halvparten av kontraktsverdien er knyttet til
leveranser av produkter og teknologi fra norske
produkter.
Disse moderne skipene gir langt mer optimal
operasjon. Skipene kan håndtere svært mange
typer laster, fra paller med kjøl og frys, rullende last,
prosjektlaster på dekk, til containere. Ved å være

fleksibel på denne måten utnyttes alle muligheter
til å flytte gods fra vei til sjø. For å oppnå dette må
det tilbys intermodale løsninger med kostnadseffektive omlastningsløsninger. For Nor Lines
er samspillet mellom land og sjø den viktigste
suksessfaktoren.
Når det gjelder avgiftsgrunnlaget for disse
miljøvennlige skipene slår dagens avgiftssystem
svært uheldig ut. I dag benyttes bruttotonnasje på
skipene som grunnlag når avgiftene skal beregnes.
Disse moderne skipene har tilnærmet samme
lastekapasitet som de eldre skipene, men får
uforholdsmessige høye avgifter sammenliknet med
skip med tradisjonelle fremdriftssystemer, henholdsvis både for havneavgifter, sikkerhetsavgifter
og losberedskapsavgifter. Nor Lines mener det ikke
må straffe seg økonomisk å investere i miljøvennlige løsninger, det må snarere gis gode incentiver i
form av avgiftslettelser.
Ved å investere i nye miljøskip er Nor Lines i
forkant av utviklingen samtidig som det er høyt
fokus på å redusere det miljømessige fotavtrykk i
hele konsernet. DSD AS, eier av Nor Lines, har en
flåte bestående av gassferger og en ren batteriferge.
Nor Lines sitt søsterselskap, Tide, har gass- og
el-drevne busser. Nor Lines er av den oppfatning
at det nå er et langt høyere fokus på miljøvennlige
logistikkløsninger, og det er en positiv utvikling
blant flere av vareeierne som nå setter miljøkrav
ved utlysning av anbud.
Nor Lines mener at økt bruk av sjøtransport gir
mer samferdsel per krone, færre trafikkulykker
og reduserer forurensningen lokalt og globalt.
Samtidig får transportkjøperne en forutsigbar og
miljøvennlig logistikkjede.

Reduserte utslipp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38 % CO2-utslippsreduksjon
18 % energireduksjon
90 % total NOx-reduksjon
100 % total SOx-reduksjon
Ingen partikkel- og svovelutslipp
Redusert spillolje
Ingen risiko for oljeutslipp
65 % lavere energiforbruk enn lastebil
70 % lavere CO2-utslipp enn lastebil
pr. tonn km

Kilde: Nor Lines
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Løftene om en avgiftsog gebyrpolitikk som styrker
nærskipsfaren må følges opp
I Sundvolden-plattformen uttaler Regjeringen
at de vil «sørge for et gebyr- og avgiftsregime som
styrker nærskipsfarten» de sier også at de vil «gå
gjennom avgiftene, lovverket og ansvarsfordelingen for
nærskipsfarten og fremme forslag om reduksjoner og
forenklinger». Rapporter fra TØI bekrefter at reduksjon
i avgiftsnivået for sjøtransporten er et viktig tiltak for å
stimulere til økt overføring av transport fra land til sjø.
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Faktum er at de myndighetsbestemte kostnadsforskjellene er økt – ikke redusert – de senere
år, i favør av veitransport. Avgifter, gebyrer og
vederlag er flere og høyere for sjøtransporten, og
sjøtransportens infrastruktur er i langt større grad
brukerfinansiert enn andre transportformer. For
eksempel har sjøtransporten 27 avgifter, gebyrer og
vederlag å forholde seg til. Til sammenlikning har
veitransporten kun 7 og jernbanetransporten 5.

«Mens stadig flere trailere, hver eneste dag dundrer over fjell,
gjennom daler og inn i byer, blir det dyrere og vanskeligere å frakte
gods på kjøl. De myndighetsbestemte kostnadsforskjellene er økt
– ikke redusert – de senere år, i favør av veitransport».

Til tross for flere års arbeid med å modernisere
og effektivisere lostjenesten, og tilrettelegge
for økt bruk av farledsbevis langs kysten, ser vi
at effektiviseringen er uteblitt, og avgiftsnivået
gjennom sikkerhetsavgift og losavgiftene har økt.
I statsbudsjettet for 2015 er det fra skipsfarten
budsjettert med 830 millioner kroner til Kystverket

Kategori

for lostjeneste, beredskap og sjøtrafikksentraler.
I tillegg kommer store beløp i havneavgifter og
vederlag, som varierer fra havn til havn. Sektor
avgiftene til Kystverket økte med over 7 % fra
statsbudsjettet i 2014 til 2015. Denne negative
trenden kan bare snus gjennom en tydelig politisk
vilje til handling.

Sjø

Veg

Bane

Førstegangsgebyr

Vektgradert årsavgift

Nettleie

Årsgebyr

Vegbrukssavgift

El-avgift

NOR/NIS registrene

Statlige

Kjørevegsavgift (over 25 tonn)

Bunkersoljesølskade sertifikat
Losberedskapsavgift
Losingsavgift
Farledsbevisavgift
Sikkerhetsavgift

Miljø

CO2 – avgift

CO2 – avgift

CO2 – avgift

NOx – avgift

NOx – avgift

NOx – avgift

Smøreoljeavgift

Smøreoljeavgift

Svovelavgift marint drivstoff

Miljødifferensiert årsavgift

Anløpsavgift
Kaivederlag
Varevederlag
Passasjervederlag
Trafikkvederlag

Lokale avgifter og
vederlag til havn

ISPS vederlag
Isvederlag
Levering av vann og strøm (MVA)
Renovasjons- / Avfallshåndteringvederlag
Ankring, sjøsandopptak, bruk av bøyer
Slepeskipstjeneste
Fortøyning / Løsskast / Havnelosing

Private instanser

Klarering, Stevedoring

Bompenger (autopass)

Vederlag for landverts transport (megling)
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«Sjøtransporten har om lag
fire ganger så mange avgifter,
gebyrer og vederlag å forholde
seg til som veitransporten.»

Regelverket for sjøtransport er mer omfattende,
strengere og mer rigid enn for vei. Det fører for
eksempel til at eksplosjonsfarlig last sendes på
trailere gjennom byer og tettbygde strøk, i stedet
for å transporteres på skip langs kysten.
Myndighetsapparatet fremstår som fragmentert,
og opererer med en rekke ulike virkemidler. Vi ser
hyppig myndighetsdrevne virkemidler som virker
mot sin hensikt, og en rekke insentiver som ikke
følger sine intensjoner.
Norges Rederiforbund mener det er stort behov for en
gjennomgang av regelverk, gebyr- og avgiftspolitikken
både på land- og sjøsiden, for å sikre målsettingen
om bærekraftig og sikker transport til sjøs.
Sjøtransportens relative konkurransekraft må styrkes
sammenliknet med de øvrige transportformene.
En statlig og midlertidig tilskuddsordning for
godsoverføring kan bidra til at sjøtransport velges
fremfor landtransport. Tilskuddet kan gis til
rederier som kan dokumentere at lasten går på
skip i stedet for landtransport. Et slikt tilskudd
vil kunne bidra til å styrke sjøtransportens
konkurransekraft.
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Norges Rederiforbund anbefaler at det opprettes en
midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring
hvor det gis et statlig tilskudd for å velge sjøtransport
fremfor landtransport. Det er sentralt at en slik
ordning ikke virker konkurransevridende mellom
aktørene innen sjøtransporten.

«Riksrevisjonens rapport fra 2014
bekrefter våre vurderinger om at de
politiske ambisjonene ikke blir fulgt
opp av handling, eller insentiver.
Derfor overtar veinettet en økende
andel av et stadig voksende
transportarbeid, stikk i strid med en
bærekraftig utvikling, sunn fornuft
og politiske målsettinger.»
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Kopervik Gruppen

Sjøtransporten taper konkurransekraft
Kopervik Gruppen ble etablert i 1993 og består
av 20 selskaper som alle er koblet til eierskap og
drift av skip i nærskipsfartssegmentet. Gruppen
eier og drifter 18 skip i størrelsesorden 1 500 til
5 000 dødvekttonn. Skipene frakter stykkgods og
opererer hovedsakelig i Nord Europa. Kopervik
Gruppen er lokalisert i Kopervik utenfor
Haugesund og i Gdansk, Polen. Det arbeider
200 personer i selskapene og Kopervik Gruppen
hadde i 2013 en omsetning på 250 millioner kroner.
Kopervik Gruppen har sterkt fokus på miljø og
samfunnsansvar, og ble i 2010 ISO14001-sertifisert
som første i sitt segment.
Den helhetlige utviklingen i avgiftsnivå og offentlig
byråkratisering av operasjoner innen nærskipsfarten fører til at transportpolitikken går i feil retning
– og fremmer transport på land.
Sjøtransporten er ilagt flere krav og høyere avgifter
enn landtransporten. Antiterrorregelverket ISPS
er et eksempel på dette. Det ble innført i 2004 og
skal forebygge og hindre terroranslag mot fartøy
i internasjonal fart og mot havneterminaler. ISPS
stiller krav til etablering, iverksettelse og oppfølgning av sikkerhets- og terrorberedskapstiltak for
norske havneterminaler.

Lastebilene vurderes som å utøve langt lavere
risiko knyttet til terror enn skipene, og det er for
lastebilene langt færre krav og en langt lavere avgift
knyttet til ISPS. Lastebilene kan enkelt betale for
et adgangskort til det sikrede området, noe som
er i sterk kontrast til ISPS kravene som stilles
til skipene. Skipene må ISPS sertifiseres, og for
Kopervik Gruppen koster dette rundt 100 000 ved
kjøp av et skip. Sertifikatet skal vedlikeholdes og
jobbes med kontinuerlig, dette er tid- og ressurskrevende arbeid og gjøres av ansatte i rederiet.
For hvert anløp til offentlige kaier, må det blant
annet betales ISPS avgift, renovasjonsavgift,
kaiavgift og anløpsavgift. Dette er sterkt kostnadsdrivende for rederiet, selv også ved korte stopp og
mindre lasteoperasjoner. Renovasjonsavgiften må
betales uavhengig av om skipet leverer avfall eller ei.
Dette er eksempler som hver for seg og i sum
viser at det går feil vei i transportpolitikken – og
at ny kurs må stakes ut for å nå politiske mål om
overføring av transport fra land til sjø.
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Behov for en mer effektiv
og moderne lostjeneste

Sjøtransport er en sikker transportform. Sjøfarts
direktoratet registrerer hvert år alle hendelser med
norskregistrerte skip i internasjonal fart og alle
hendelser i norsk farvann. Kystverket registrerte
i 2013 totalt 107 337 lospliktige seilaser i Norge.
Ved 0,026 % av disse seilasene ble det rapportert
om hendelser som grunnberøring og kollisjon.
Det betyr at ved 99,97 % av alle gjennomførte
lospliktige seilaser i Norge er det ingen hendelser.
Rederiene er opptatt av at sikkerhetskravene til sjøs
skal være høye av hensyn til menneskene, miljøet
og verdiene om bord. Det arbeides kontinuerlig
med sikkerhetsrutiner, og for å redusere risikoen
for at ulykker skal skje.
Sjøtrafikken har i løpet av få år gjennomgått store
endringer i takt med den teknologiske og digitale
utviklingen. Overvåkningssystemene er blitt bedre,
papirkartene erstattet av digitale oppdaterte kart
og flere typer kommunikasjons- og navigasjonshjelpemidler er nå tilgjengelige. Navigatørenes
kompetanse har økt i takt med den samme
utviklingen. Lostjenesten har i hundrevis av år vært
en sentral og viktig del av sikkerheten langs vår
mangfoldige og ofte værharde kyst. Behovet for los
har imidlertid endret seg over tid. Det er nødvendig
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at utviklingen av lostjenesten reflekterer den
teknologiske utviklingen.
Høy navigasjonssikkerhet er viktig og lostjenesten er
et virkemiddel til å opprettholde dette, sammen med
en rekke andre tiltak for sjøsikkerhet. Endringer i
lostjenesten er altså ikke et spørsmål om nivået på
sikkerhet til sjøs, men heller et spørsmål om hvordan
vi fortsatt kan ivareta sikkerheten på en forsvarlig
og kostnadseffektiv måte og samtidig fremme den
politiske målsetting om å få last fra vei til sjø.
Regjeringen la våren 2014 frem en kombinert
stortingsmelding/lovproposisjon om losordningen,
Prop. 65 L Lov om losordningen. Stortinget
stilte seg i hovedsak samlet bak regjeringens
forslag. Rederiforbundet har jobbet lenge med
effektivisering og modernisering av losordningen,
og det ble i 2012 nedsatt et offentlig utvalg som
skulle foreslå endringer i dagens loslov. Formålet
var å effektivisere og modernisere lostjenesten.
Rederiforbundet mener lostjenesten må tilpasses
dagens kompetanse, teknologi og faktiske behov og
dimensjoneres deretter. Formålet må være å sette
sikkerheten først og at en sikrer rett kompetanse
hos de som fører skip langs kysten vår.
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Regjeringen har i Sundvolden-plattformen sagt
at de vil tilrettelegge for økt bruk av farledsbevis.
Navigatører på skip som går hyppig i et område må
uavhengig av størrelse og last kunne opparbeide
seg farledsbevis.
Det forventes at Kystverket i fremtiden inntar en
helhetlig, effektiv og ubyråkratisk håndtering av
farledsbevisordningen langs hele kysten og på tvers
av de enkelte sjøtrafikkavdelingene.
Det er i dag seks sjøtrafikksentraler langs
kysten. Rederiforbundet mener at en reduksjon
i antall sjøtrafikksentraler er et viktig grep
for å modernisere og effektivisere norsk
sjøsikkerhetsberedskap. Med dagens teknologi
er det ikke nødvendig med et så høyt antall

sentraler, og kan heller ikke forsvares så lenge
fire av sjøtrafikksentralene er brukerfinansiert av
næringen. En reduksjon i antall sjøtrafikksentraler
vil bidra til en mer rasjonell og effektiv drift,
samtidig som de sikkerhetsmessige aspekter
ivaretas på en tilfredsstillende måte. Sjøtrafikk
sentralene kan videre i økt grad brukes som
navigasjonsassistanse for skip i områder hvor det
er behov for det, uten at losen må fysisk om bord på
skipet. Vi mener at navigasjonsassistanse kan være
en god fremtidig løsning for skipsfarten.
Norges Rederiforbund mener at det må tilrettelegges
for økt bruk av farledsbevis langs kysten, og
lostjenesten må moderniseres og effektiviseres.
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Utkilen AS

Det må tilrettelegges for økt bruk av farledsbevis
i den nye lospliktforskriften
Utkilen AS er et fullt integrert rederi med hovedkontor i Bergen. Selskapet, med historie tilbake
til 1916, ble etablert i 1967 og eier og opererer en
flåte på 20 kjemikalietankskip i størrelsesorden fra
5 000 til 20 000 dødvekttonn. Selskapet er blant
de største aktørene for sjøtransport av kjemikalier
og lette oljeprodukter i Nord Europa. Utkilen har
om lag 500 ansatte og en omsetning på rundt 1,1
milliard kroner.
Håndhevingen og praktiseringen av farledsbevisordningen har de siste årene skapt store utfordringer for skipene som frekventerer norskekysten
og anløper norske havner hyppig. Når den nye
lospliktforskriften trer i kraft fra 1. januar 2015, er
det for Utkilen meget viktig at det legges til rette for
økt bruk av farledsbevis. For rederiene er det svært
ressurskrevende å benytte seg av los. Los-seilasene
krever stor grad av planlegging og administrasjon,
det oppstår ofte ventetid for å ta losen om bord, og
i sommersesongen prioriteres cruiseskipene foran
lasteskipene. I tillegg kommer betydelige avgifter
siden tjenesten er 100 % brukerfinansiert.
Ett av Utkilens skip, MT Straum som ble levert i
2010, trafikkerer i fast rute mellom Elnesvågen på
norskekysten, Østersjøen og kontinentet med ikkeforurensende last, kalsium karbonat slurry. Skipet
er et moderne og avansert kjemikalietankskip på
163 meter. Om bord jobber det norske kapteiner
som har seilt jevnlig inn til Elnesvågen i henholdsvis 14 til 17 år for Utkilen. Kapteinene om bord på
MT Straum har seilt på kysten i årevis, og er svært
kjent i området. Siden skipet er på 163 meter og
derfor overstiger grensen på 150 meter, har det
ikke vært anledning å seile inn til Elnesvågen på
farledsbevis. MT Straum har vært pliktig til å bruke
los både ved inn- og utseiling til Elnesvågen som er
et lite trafikkert område og forholdsmessig enkelt
farvann å navigere i. Paradoksalt nok, må MT
Straum seile 4 timer innaskjærs ved både inn- og
utseiling til Elnesvågen for å ta losen om bord og
for å kvitte losen i Breisundet ved Ålesund. Dersom
Utkilen kunne seilt på farledsbevis inn og ut til
Elnesvågen, ville skipet kunne legge store deler
av seilasen utaskjærs i åpent farvann og utenfor
grunnlinjen, og hvor kun 1 time av seilasen på innog utseiling ville foregå innaskjærs.
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I den nye lospliktforskriften legges det opp til en
differensiert farledsbevisordning. Innehaver av
farledsbevis klasse 1 kan føre skip over 150 meter i
lospliktig område om ikke spesielle begrensninger
er bestemt med forskrift av Kystverket. For Utkilen
er det ønskelig å benytte seg av farledsbevis klasse 1
på MT Straum. I denne ordningen som er beregnet
på de mest erfarne kapteinene, må farledsbevisinnehaverne gis rettigheter på lik linje som losene,
og det må ikke legges lokale lengdebegrensninger
på skipenes lengde i farledene utover de som
gjelder for losene.
For utstedelse av farledsbevis til navigatører om
bord på fartøy over 150 meter, foreligger det i
forslag til ny lospliktforskrift et særskilt krav om
at fartøyet må anløpe faste havner minimum to
ganger per måned. Utkilen mener at dette kravet
er urimelig.
Farledsbeviset er knyttet til navigatørens lokalkunnskap. Navigatørene får utstedt farledsbeviset
på grunnlag av sin farledskunnskap og skal bevise
at de kjenner området godt. Det må derfor være
tilstrekkelig at navigatørene tilfredsstiller kravene
som farledsbevisinnehaver av klasse 1, enten
gjennom fartstid eller gjennom å ha forestått
navigeringen ved til sammen 10 seilaser hver vei de
siste 12 måneder.
For Utkilen vil det være svært vanskelig å tilfredsstille kravet om at fartøyet må anløpe faste havner
minimum to ganger per måned. Dette på bakgrunn
av skipets seilingsmønster og rulleringsordninger
for sjøfolkene ombord. Det må tas hensyn til den
kompetansen og farvannskunnskap som kapteinene opparbeider seg over mange år. Kapteinene
om bord på MT Straum har seilt som kapteiner
i 9 til 12 år. Det sier seg selv at de er svært kjente i
området. Selv om de ikke skulle oppfylle kravet om
antall seilinger siste 12 måneder, må alle årene med
regelmessige seilinger i området være utslagsgivende for utstedelse av farledsbevis. Det er derfor
helt avgjørende at effektiv fartstid i den aktuelle
leden kvalifiserer til farledsbevis klasse 1. Samtidig
må kravet om at fartøy over 150 meter må anløpe
faste havner minimum to ganger per måned fjernes
i sin helhet.
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Utkilens flåte har også de siste 14 årene gått jevnlig
inn til Tjeldbergodden for å laste metanol på
oppdrag for Statoil. I 2007 ble IMOs regelverk
for kjemikaliefrakt, IBC koden, endret. Koden
ble omstrukturert med færre kategorier for de
ulike lastene, og metanol rykket opp til en høyere
fareklasse. Kystverket benytter den internasjonale
IBC-koden som grunnlag for om skipene
kvalifiserer for farledsbevisseilas eller ikke. Til
tross for at både skipene, kompetansen om bord
og lasten var akkurat den samme, mistet Utkilen
rettigheten til å seile med farledsbevis. Utseilingen
fra Tjeldbergodden tar om lag 3 timer i den brede
Trondheimsleia. Området har lite trafikk og er
relativt ukomplisert å navigere i. Utkilens skip
som transporterer denne type last er spesialbygd
for formålet, og mannskapet er særskilt trent for
å håndtere denne type last om bord. I tillegg er
hånderting av lasten underlagt et strengt inter
nasjonalt regelverk. Slik situasjonen er i dag er
ikke dette hensyntatt i lospliktforskriften. Det skal

også nevnes at Utkilens skip flere ganger har fått
dispensasjon til å gå ut med farledsbevis når los
ikke har vært tilgjengelig.
Utkilen har klare forventninger til at begrensningene som gjelder for bruk av farledsbevis på fartøy
som fører farlig eller forurensende last fjernes, og
at det legges til rette for økt bruk av farledsbevis
langs kysten på denne flåten.
Utkilen mener Kystverket og norske myndigheter
må anerkjenne kompetansen som eksisterer
om bord på skipene i langt større grad enn
det den gjør i dag, og losenes kompetanse må
benyttes der hvor det er behov for den. Fokus
fremover må være styrt av hensynet til en sikker
og effektiv trafikkavvikling av sjøtransporten.
Utviklingen rundt den nye lospliktforskriften og
håndhevingen av denne må være i tråd med de
politiske målsettingene om å få mer last fra land til
sjø og økt bruk av farledsbevis.
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Ny politisk kurs for fornyelse
av nærskipsfartsflåten

FOTO: HAGLAND

Sjøtransport er mer energieffektiv enn andre
transportformer. Kontinuerlig teknologiutvikling
og innovasjon betyr at flåtefornyelse er nøkkelen
til å øke miljøeffektiviteten og for å få en mer
moderne og konkurransedyktig nærskipsfartsflåte.
Gjennomsnittsalderen i nærskipsfartsflåten er
relativt høy, og det er behov for målrettede tiltak
som stimulerer til flåtefornyelse.
Rederivirksomhet og innkjøp av nye skip er kapital
intensivt. For å stimulere til flåtefornyelse, er det
behov for økt kapitaltilgang for rederiene. Samtidig
har kostnadsnivået langs kysten økt kraftig de
siste årene. Et høyt og stigende kostnadsnivå,
vanskeliggjør en fornyelse av flåten. Mange
nærskipsfartsrederier kan derfor ikke forsvare
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investeringer i flåtefornyelse med de marginene
som gjelder i dag.
Regjeringen har i Sundvolden-plattformen
sagt at de vil utrede en vrakpantordning.
Rederiforbundet mener at en midlertidig vrakpantordning for skip vil stimulere til at de eldre
skipene kondemneres og tas ut av flåten slik at
gjennomsnittsalderen på flåten går ned.
Disse tiltakene bør kombineres med et styrket tilbud
av garantiordninger fra GIEK og skipfinansiering fra
Eksportfinans til markedsmessige vilkår. Gjennom
øremerkede rammer og midler til nærskipsfarten vil
dette kunne stimulere til flåtefornyelse.

Hagland

Innovasjon i
nærskipsfartsflåten
Hagland ble etablert i 1872, og omfatter rederivirksomhet, internasjonal skipsmegling, investeringer,
investeringer og drift av fast eiendom, rådgivning,
samt tilbyder av en rekke marine tjenester. Hagland
har hovedkontor i Haugesund, og er familieeiet
og drevet. I 2013 hadde Hagland en årsomsetning
på 316 millioner kroner og omfattet 130 årsverk.
Hagland Shipping, som omfatter rederivirksomheten, eier og driver i dag elleve skip i størrelsesorden
3 500 til 4 500 dødvektstonn som opererer i NordØstersjøen innenfor industriell skipsfart. Skipene
frakter last som tømmer, flis, stein, grus, kull, salt,
koks og kalkstein.
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Gjeldende avskrivningssatser for skip er i dag
14 %. Disse bør justeres til et europeisk nivå på
25 %. En oppjustering av avskrivningssatsen til
et europeisk nivå kan bidra til en fornyelse av
nærskipsfartsflåten gjennom økt kapitaltilgang til
rederiene.
Dagens støtteordninger under Innovasjon Norge og
kriteriene for å benytte seg av disse må gjøres mer
målrettede mot fornyelse av nærskipsfartsflåten.
Innovasjon Norges miljøteknologiordning,
låneportefølje og støtteordninger som utløser norsk
verdiskaping, anvendes av maritim næring, men er
ikke tilpasset norsk nærskipsfart.
FoU-kontrakter stimulerer til innovasjon i maritim
næring. SkatteFunn-ordningen hvor selskaper
kan oppnå 20 % fradrag i skatt på kostnader til
FoU-arbeid i godkjente prosjekter kan være aktuelt
for enkelte selskaper. NOx-fondet og miljøavtalen
er et eksempel på en god modell for finansiering av
maritim miljøteknologi.
Norges Rederiforbund mener det må tilrettelegges for
flåtefornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom å styrke
nærskipsfartens konkurransekraft og fremme målrettede støtteordninger.

Gjennomsnittsalderen i Hagland Shippings flåte
er 13 år, en relativt ung flåte i norsk nærskipsfartssammenheng. Sammenliknet med Tyskland
og Nederland er dette derimot en gammel flåte.
Der er det også flere og mer gunstige ordninger
for flåtefornyelse enn det nærskipsfarten har
i Norge. Situasjonen i dag er at svært mange
nærskipsfartsrederier i Norge ikke kan forsvare
en flåtefornyelse. Utviklingskostnaden er for stor
og kan ikke forsvares gjennom de rater som tilbys
i segmentet og som representerer inntektssiden i
rederiene.
Hagland har gjennom flere år samarbeidet med
ulike aktører for et innovativt nytt design for
fornyelse av bulkflåten i nærskipsfarten. Ved at
flere rederier går sammen om et flåtefornyelsesprosjekt, og sammen bestiller en serie av disse
skipene vil det gi lavere kostnad og risiko for det
enkelte rederi. Ved å benytte det nyeste innen
skrogutforming, propell og motorteknologi, vil
konseptet gi betydelige gevinster innen miljø,
drivstofforbruk, drift, og sikre pålitelig og sikker
operasjon.
Dersom myndighetene i større grad legger til
rette for flåtefornyelse og nybyggprosjekter enn
det som gjøres i dag, vil gjennomsnittsalderen
på nærskipsfartsflåten gå ned, noe som vil bidra
til en enda mer miljøvennlig sjøtransport langs
kysten vår.
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Det norske
flagget må
styrkes
FOTO: GRIEG GROUP

Skipsfarten er en global næring, og rederiene
har stor frihet og fleksibilitet i alle spørsmål om
hvor og hvordan driften organiseres. Et sterkt
norsk flagg er avgjørende for å opprettholde og
videreutvikle vår innflytelse på utformingen
av internasjonal skipsfartspolitikk. I tillegg
representerer den norskflaggede flåten
arbeidsmarkedet for norske sjøfolk.
Utviklingen i norskflagget flåte de siste ti årene gir
grunn til bekymring. Mens den samlede norskkontrollerte flåten har vist vekst, har både andel
og antall skip under norsk flagg vist en vedvarende
fallende tendens. Antall skip i NOR-registeret er
relativt stabilt, men vi har mistet et betydelig antall
skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS.
Samlet sett har derved det norske flagget svekket
seg og veksten i den norskkontrollerte flåten har
kommet på utenlandsk flagg.
Det er et paradoks at det eneste internasjonale
skipsregisteret som ikke tillater norske skip
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å føre laster mellom norske havner er Norsk
Internasjonalt Skipsregister, NIS. Disse
fartsområdebegrensningene langs norskekysten
oppgis av rederiene som den viktigste årsaken til
at de benytter seg av utenlandsk flagg. Mange av
rederiene vil vurdere omregistrering til NIS dersom
fartsområdebegrensningene fjernes, men det er da
helt nødvendig at dette kombineres med innføringen
av en konkurransedyktig nettolønnsordning.
Norskflaggede skip utgjør i praksis
arbeidsmarkedet for norske sjøfolk. Per i dag
har vi en refusjonsordning for norske sjøfolk
som i hovedsak gjelder NOR-skip. Denne
refusjonsordningen må også omfatte NIS-skip
slik at den dekker norske sjøfolk i hele den
norskflaggede flåten. Ordningen må også bli en
lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning
slik at rederiene og de ansatte opplever
forutsigbarhet og ro rundt ordningen. En lovfestet,
konkurransedyktig nettolønnsordning for
NOR- og NIS-skip vil sikre de norske sjøfolkenes

arbeidsplasser videre inn i fremtiden.
For å styrke det norske flagget og Norge som
maritimt vertsland er også myndighetenes
servicegrad gjennom Sjøfartsdirektoratet og
skipsregistrene svært sentral.
Nærskipsfartsrederier opplever store utfordringer
knyttet til servicegrad i Sjøfartsdirektoratet, og
det er et stort potensiale i å styrke tjenestene og
ytelsen i tråd med næringens behov. Spesielt
vil vi peke på saksbehandlingstiden som
oppleves uforholdsmessig lang, det er mangel
på informasjon og kontaktpunkter. Tidvis kan
det også være vanskelig å få status på sak som
ligger til behandling. Sertifikatutstedelser er
av rederiene særlig trukket frem som et viktig
forbedringsområde. Høyt nivå på service og
kvalitet hos sjøfartsmyndighetene er avgjørende
for å styrke Norge som maritimt vertsland.
Det er et stort behov for å styrke det norske flagget.
Det regjeringsoppnevnte Fartsområde- og netto
lønnsutvalget, hvor både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden var representert, la i 2014 frem forslag til
oppmyking i fartsområdene og nettolønnsordningen. Fra næringens side er det store forventninger til
rask oppfølging av utvalgets omforente posisjoner.
Det er nødvendig for å styrke det norske flagget og
den norske maritime klyngen. For skipene i utenriks
nærskipsfart, er det avgjørende at det arbeides
videre med å etablere en konkurransedyktig
nettolønnsordning for NIS-skip. Det er en stor
bekymring i næringen for at den norske maritime
kompetansen i nærskipsfarten forvitrer dersom det
ikke føres en aktiv politikk som innebærer en oppmyking av fartsområdebegrensningene kombinert
med nettolønnsordning for norske sjøfolk.
Norges Rederiforbund mener at fartsområde
begrensningene i NIS må oppheves og kombineres
med en lovfestet, konkurransedyktig nettolønnsordning også for NIS-skip for å styrke det norske flagget.
Samtidig må servicenivået i Sjøfartsdirektoratet økes
for å øke det norske flaggets attraktivitet.

Misje Gruppen

Norsk flagg - ikke et
konkurransedyktig
alternativ for nærskipsfarten
Misje Gruppen er et 59 år gammelt nærskipsfartsrederi med tilholdssted på Nordnes i
Bergen. Hovedbeskjeftigelsen til rederiet er drift
av mindre bulkskip på mellom 4 000 og 5 000
dødvekttonn. Rederiet eier og driver for tiden
12 skip, alle kjøpt 10 til 13 år gamle fra europeiske
rederier. Misje Gruppen hadde i 2013 en omsetning på 206 millioner kroner.
Virksomheten er hovedsakelig basert på import
og eksport av råvarer og ferdigvarer for norsk
industri langs hele norskekysten - fra Finnmark
til Oslofjorden. Stort sett går skipningene til
og fra Norge og hele Europa. Typiske laster er
korn, gjødning, stålprodukter, mineraler, stein
og skogsprodukter. Fra tid til annen tar de også
laster mellom norske havner – dette kan være i
kornsesongen, for skraplaster eller for gjødning
fra nord til sør i landet.
Alle skipene til Misje Gruppen er registrert i
utenlandske flaggstater, de fleste på Bahamas,
men også noen under europeiske flagg. NORflagg er ikke konkurransedyktig for Misje som
seiler over hele Europa. Alternativet til å seile
under NOR, er NIS-flagget hvor det kan benytte
utenlandsk mannskap. Velger Misje Gruppen å
seile under NIS-flagg, kan de ikke ta last mellom
norske havner. Slik dette er innrettet per i dag
er verken NOR- eller NIS-flagg aktuelt eller
konkurransedyktig for Misje Gruppen.
Misje Gruppen er bekymret for at Norges posisjon
som maritimt vertsland står i fare for å bli svekket
dersom utviklingen fortsetter med et stadig fallende antall registrerte skip i NOR og NIS.
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Norges Rederiforbunds hovedposisjoner:

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart
For å lykkes med overføring av transport fra vei til sjø trengs det en mer helhetlig tilnærming fra regjering
og Storting gjennom konkrete tiltak, både i og utenfor Norge. I denne rapporten er våre forslag til tiltak
for å stimulere til å flytte mer gods fra vei til sjø.

• Regjeringen må sørge for et avgifts- og
gebyrregime som styrker nærskipsfartens
relative konkurransekraft. Sjøtransporten har
om lag fire ganger så mange avgifter, gebyrer og
vederlag som veitransporten. Avgifter, gebyrer
og vederlag knyttet til lostjenesten, omlasting
og anløp i havn representerer de største
konkurranseulempene for næringen og fører til
at lasten går med lastebil.
• Lostjenesten må effektiviseres og
moderniseres. Lostjenesten er i dag 100 %
brukerfinansiert og næringen betaler alene 750
millioner kroner i losavgifter årlig. Staten må
bære en større andel av disse kostnadene og
bidra til en mer effektiv tjeneste. Lostjenesten
må også skilles helt ut av Kystverket slik at
forvaltning og drift får et helt tydelig skille.
• Sjøtransport er den mest energieffektive
transportformen. Det er imidlertid et
forbedringspotensiale når det gjelder flåtens
alder som i snitt er rundt 30 år i dag. Konkrete
tiltak for flåtefornyelse som en midlertidig
vrakpantordning, økte avskrivingssatser
for skip, toppfinansieringsordning og
tilsvarende garantier til markedsvilkår fra
Eksportkreditt Norge og GIEK vil bidra til en
mer konkurransedyktig, mer miljøvennlig og
moderne flåte.
• Det må opprettes en midlertidig
tilskuddsordning for godsoverføring hvor det
gis et statlig tilskudd for å velge sjøtransport
fremfor landtransport. Det er avgjørende at en
slik ordning ikke virker konkurransevridende
mellom aktørene innen sjøtransporten.

• Det må utformes en helhetlig havnestrategi.
Målet må være at havnene blir effektive
knutepunkt for godstransport. For å lykkes
med dette må det gjennomføres helhetlige
og konkrete tiltak knyttet til i havnestruktur,
eierskap og organisering, infrastruktur på sjø- og
landsiden, enklere regelverk, og avgifts- og
gebyrregimet.
• Det er et stort behov for et kraftig løft av
sjøtransportens infrastruktur. I tillegg
til vedlikehold av farleder, er det viktig å
tilrettelegge for infrastruktur mellom vei,
jernbane og havn. Dette er avgjørende for å
oppnå helhetlige transportkjeder og effektiv
veksling mellom transportformene.
• Effektivisering av havnene og
havneterminalene må ha høy prioritet.
Målet må være å redusere enhetskostnadene
for lasthåndtering i havn samt redusere tid i
havn for skip og lastebil. Det er behov for en
langt mer effektiv organisering av laste- og
losseoperasjonene i havnene. Det vil sikre en
bedre utnyttelse av kostbar infrastruktur i havn.
• Det norske flagget må styrkes.
Fartsområdebegrensningene i NIS må
oppheves og kombineres med en lovfestet,
konkurransedyktig nettolønnsordning også
for NIS-skip. Samtidig må servicenivået i
Sjøfartsdirektoratet økes.
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«Det er et stort potensiale i norsk nærskipsfart.
Sjøen ligger der, ferdig salta og brøyta. Det er opp til
politikerne å iverksette konkrete tiltak for å styrke
sjøtransportens konkurransekraft sammenliknet
med veitransporten. Målet må være bærekraftig
utvikling av transport i Norge - på sjø og land.»
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