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UTVALGSFORSLAG 

 

 

Utvalgsforslag 

om tiltak for å lette implementeringen av EUs 

svoveldirektiv 

1. Utvalgets forslag 

 Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 

 

at de implementerer tiltak for å opprettholde og styrke sjøfartens 

konkurransekraft 

 

at de samarbeider om å utvikle felles reguleringer for bruk av LNG1 

i Norden og internasjonalt 

 

at de utarbeider nasjonale planer for opprettelse av LNG-

terminaler i nordiske havner 

 

at de arbeider for at samme regler gjelder for flammepunkt for 

marin diesel som for alminnelig diesel 

 

at de kartlegger den eksisterende skipsflåte som betjener landene, 

for å belyse omfanget av den omstillingen som implementeringen 

av svoveldirektivet forutsetter  

 

at de innenfor EU, IMO og andre relevante internasjonale fora, ar-

beider for at samme regler som gjelder for utslipp av svovel i Øs-

tersjøen, Kattegat og Nordsjøen, samt Nord-Amerikas kyst, også 

tidligst mulig gjelder for andre havområder   

 

at de skaper økonomiske insitament for bruk av renere teknologier 

i sjøfarten, som bygger på erfaringene med det norske NOx-

fondet. 

 

                                                
1 LNG står for Liquefied natural gas 
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  Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget foreslår også at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Finland, Norge og Sverige  

at de samordner og prioriterer gjennomføringen av planer om å 

styrke og utvide jernbanekapasiteten i de nordlige områder, samt 

forbindelse til havner i Norden utenfor SECA-området, som til ek-

sempel Narvik og Trondheim 

 

Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget  foreslår dessuten at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Sverige og Finland  

at de undersøker konsekvensene av implementeringen av svovel-

direktivet på særlig utsatte sektorer i avgrensede geografiske om-

råder, samt om det i en overgangsperiode er mulig å innføre spe-

sielle regionalbaserte tiltak for å unngå den negative innvirkning 

implementeringen av svoveldirektivet vil ha på lokal og regional 

økonomi 

 

samt  foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Danmark, Finland og Sve-

rige 

at de inkluderer finansiering av infrastruktur for sjøtransport, ink-

lusive LNG-terminaler, i partnerskapsavtaler om midler fra EUs 

strukturfond i perioden 2014 til 2020 

2. Bakgrunn 

Fra 1. januar 2015 skjerpes kravene om svovelinnholdet i marinbrensel i 

Østersjøen, Nordsjøen og Den engelske kanal, samt kystområder i Nord-

Amerika. Innholdet senkes fra nåværende nivå på 1 % til 0,1 %. Utenfor 

disse områder skjerpes kravene først fra 2020, og da kun til 0,5 % svo-

velinnhold. Som alternativ til lavere svovelinnhold kan skip ha rensnings-

anlegg som gir samme standard.  

 

Globalt er utslipp til luften fra skipstrafikken regulert ved MARPOL-

konvensjonen, som administreres av Den internasjonale maritimorganisa-

sjon (IMO). I overensstemmelse med MARPOL har EU i november 2012 

vedtatt et direktiv om svovelutslipp.  

  

Renseanlegg, nye teknologier eller alternativ brensel ventes både å for-

bedre miljø og helbred i Østersjøen. Baksiden er merkostnader ved sjø-

transport. De nye krav er derfor en utfordring for landene rundt Øster-

sjøen. Industriene i disse landene er utsatt for konkurranse på det globale 

markedet, og transportkostnader har konsekvenser for konkurranseposi-

sjonen når ikke andre områder, som de konkurrer med er underlagt de 

samme strenge krav. 

 

Fire nordiske land vil bli påvirket av de nye kravene, nemlig Danmark, 

Finland, Sverige og Norge. På fellesmøtet i Nordisk råds Næringsutvalg og 

Miljø- og naturressursutvalg i Reykjavik i januar 2013 ble det besluttet å 

opprette en arbeidsgruppe (Arbeidsgruppens om EUs svoveldirektiv og 

konsekvensen av det) for å vurdere mulige felles nordiske tiltak for å lette 

implementering av svoveldirektivet for sjøfarten i Østersjøen, Kattegat og 

Nordsjøen. 

 

Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid som inkluderer forslag til innspill 

fra Nordisk råds side herom. Både Næringsutvalget og Miljø- og naturres-

sursutvalget slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger og vil med dette 

utvalgsforslag forelegge saken for Nordisk råd. 
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3. Høring 

Arbeidsgruppens om EUs svoveldirektiv og konsekvensen av det har i sitt 

arbeid hatt kontakt med flere interessenter og eksperter i Norden som har 

presentert sine synspunkter på gruppens møter:     

 

 Per-Åke Hultstedt, prosjektleder Länsstyrelsen i Västernorrland,  

 Finlands rederiforbund ved Olof Widén, VD 

 Rederiet Fjord 1, ved administrative direktør Stig Kristoffersen 

 Danske Maritim ved direktør Jenny N. Braat og underdirektør Mi-

chael Prehn 

 BSPC ved vicetalsman Roger Jansson, rapportør for maritimpoli-

tikk 

 Viking Line Abp ved teknisk direktør Tony Öhman 

4. Utvalgenes synspunkter 

Nye krav om utslipp av svovel er uunngåelige og ønskelig på grunn av 

gunstige miljø- og helbredseffekter. De nye krav ventes også å fremme 

teknologisk utvikling. De er i linje med et grunnleggende miljøpolitisk 

prinsipp, at forurenseren skal betale for sin miljøpåvirkning eller tiltak for 

å begrense den. Det er en utfordring for områdets konkurranseevne at det 

vil gjelde lempeligere regler om svovelutslipp for den meste av verden i 

forhold til Østersjøen, Kattegat og Nordsjøen. Sjøtransport er fra et miljø-

perspektiv et positivt alternativ til transport på veier. Overføring av trans-

port fra sjø til veitransport på land bør derfor unngås. 

 

Det er forskjeller i vurderingen av hvor vanskelig det vil bli å oppfylle de 

nye krav om utslipp i de berørte nordiske land. I Norge og Danmark er 

vurderingen at det vil være mulig å oppfylle de nye utslippsregler uten 

større konsekvenser for transport- og eksportsektorene. I Sverige og Fin-

land, er det en utbredt bekymring for at transportkostnadene vil øke be-

tydelig, og det vil ha meget alvorlige konsekvenser for konkurransesitua-

sjonen, spesielt for malm- og skogsindustriene samt gruvedriften som er 

lokalisert i de nordlige delene av disse landene. Disse sektorer eksporterer 

størstedelen av sin produksjon, transport er en vesentlig utgiftspost, og 

de er underlagt globale markedspriser. På sikt vil utbygning av jernbane 

kunne løse transportbehovet, men innen da vil de nye regler kunne ha al-

vorlige konsekvenser for det lokale næringsliv. Det finnes ikke tiltak eller 

planer om tiltak som er øremerket til å lette tilpasningen på kort sikt for 

meget utsatte sektorer og geografiske områder. En konsekvensutredning 

er en forutsetning for å vurdere mulig tiltak.  

 

På Åland er sjøfarten i seg selv en stor andel av BNP og alle endringer i 

sjøfartens konkurranseforhold vurderes fra dette perspektiv.  

 

Det vil være forbud mot statlige støtteordninger fra 1. januar 2015. Derfor 

skal det ageres hurtig, hvis de nordiske lands regjeringer vil lette over-

gangen med støttende tiltak. I Finland er det opprettet en støtteordning 

med midler fra staten i 2013 og 2014. Norge har et NOx-fond som letter 

tilpasningen og er finansiert av sjøfartsnæring selv, og så lenge det er tale 

om finansering av investeringer for å imøtekomme krav, som er stramme-

re enn de generelt gjeldende krav betegnes det ikke som statsstøtte. 

 

EU har flere ordninger som kan bidra til å finansiere omstillingen. Resulta-

tet av pågående forhandlinger om partnerskapsavtaler om midler fra EUs 

strukturfond vil ha innvirkning på muligheten for å søke finansiering til re-

levant infrastruktur i Danmark, Sverige og Finland i perioden 2014 til 

2020.   

 

Markedet kommer til å tilpasse seg de nye regler. Ikke alle bedrifter kan 

reddes i transformasjonen, og det ventes samfunnsøkonomiske konse-
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kvenser av transformasjonen; dårligere konkurranseevne og tap av ar-

beidsplasser.   

 

Fraktskip har en levetid på ca. 25 år. Ved bygging av nye skip kan det 

legges til rette for å oppfylle nye krav om svovelutslipp uten betydelige 

merkostnader. Problemet er den store flåte av skip som ble bygget og er i 

drift med utgangspunkt i de eldre og mer lempelige regler. Det er behov 

for å skape en klarhet om hvor omfattende behovet er for å fornye eller 

ombygge fraktskipflåten, som fra 2015 skal sørge for sjøtransporten i Øs-

tersjøen, og hvilke konsekvenser de nye reglene vil få for disse eldre ski-

pene og dermed størsteparten av skipsfarten.  

   

Det finnes flere tekniske alternativer for rederiene å velge i mellom: die-

selolje og andre typer av renere brensel, LNG, rensing av utslipp, dobbelt 

brensel-system og lavere fart. Det er fornuftig ikke å låse seg fast på en 

enkelt løsning. Det vurderes at LNG (flytende naturgass) og metanol 

sannsynligvis vil være fremtidens viktigste brensel i skipstrafikken i Øster-

sjøen. Videre, at marindiesel vil bli brukt i en overgangsfase.  

 

Regelverket for bruk av LNG er mangelfullt eller ikke-eksisterende og her 

er det behov for en hurtig innsats fra det offentlige. Et arbeid med å utvik-

le ett felles syn/regelverk vedrørende håndteringen av LNG er kommet i 

gang, og her er det behov for en hurtig innsats fra det offentlige. Det 

mangler også en felles strategi for utbygging av en dekkende LNG-

infrastruktur i Norden og Østersjøområdet. Sterk politisk oppbakking er en 

forutsetning for hurtig implementering og fremgang i disse tingene. Det er 

en oppgave som bør prioriteres i de nordiske land. 

 

Begrenset tilbud av diesel og høye priser vil kunne bli en utfordring for 

rederiene i overgangsfasen. De høyere dieselpriser vil også påvirke vei-

transporten. At regler om flammepunkt er forskjellige for marindiesel og 

alminnelig diesel er et uheldig og unødvendig hinder.   

 

De nye og strenger regler for svovel, samt NOx, har skapt, og ventes å 

skape ytterligere nye muligheter for den delen av industrien som kan le-

vere de nye løsninger. Utsettelse av implementeringen av NOx-reglene, 

som drøftes i IMO, kan ha negativ innvirkning på dette. 

   

For å sikre fair konkurranse etter at de nye regler er implementert, er det 

viktig å stoppe fusk. Det krever overvåkning fra myndighetenes side. 

Danmark har planer om å sette opp instrumenter («sniffers») som måler 

svovelutslipp i passerende skip.   

 

Det er meget positive erfaringer med det norske NOx-fond som ble etab-

lert av næringslivet i 2008 og finansieres med avgifter fra næringslivet. 

Fondet finansierer tiltak til å redusere utslipp og letter dermed tilpasning-

en til de nye svovel og NOx-regler. Erfaringene med NOx-fondet viser at 

miljøavgifter i større grad med fordel bør kanaliseres til å finansiere løs-

ninger på de selvsamme miljøproblemer, og i mindre grad anvendes som 

en inntektskilde for staten. Gruppen anser, at på kort sikt kan NOx-fond-

modellen ikke brukes av de andre nordiske land.  Men erfaringen viser at 

økonomiske insitamenter letter overgangen til renere teknologier i sjøfar-

ten og NOx-fondet kan de øvrige nordiske land med fordel bruke som in-

spirasjon til å skape egne insitament-modeller.  

 

Det er en reell risiko at varetransport flyttes fra sjøtransport til transport 

på landeveier. Det vil skape ytterligere trengselsproblemer og miljøbelast-

ning. I den forbindelse observeres at i EUs hvitbok om transport, er målet 

at ingen transport av varer som overstiger 300 km skal foregå på veiene. 

Ytterligere avgifter på veitransport, vurderes ikke som et politisk alterna-

tiv, bl.a. fordi det i mange tilfeller ikke er noe alternativ til veitransport, 

som for eksempel i Nord-Finland. En senkning av havne- og/eller farleds-
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avgifter kunne bidra til å styrke sjøtransportens konkurranse- posisjon i 

forhold til veitransport.   

5. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår  at  Miljø- og naturressursutvalget 

og Næringsutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 

at de implementer tiltak for å opprettholde og styrke sjøfartens 

konkurransekraft 

 

at de samarbeider om å utvikle felles reguleringer for bruk av LNG 

i Norden og internasjonalt 

 

at de utarbeider nasjonale planer for opprettelse av LNG termina-

ler i nordiske havner.  

 

at de arbeider for at samme regler gjelder for flammepunkt for 

marin diesel som for alminnelig diesel 

 

at de kartlegger den eksisterende skipsflåte som betjener landene, 

for å belyse omfanget av den omstillingen som implementeringen 

av svoveldirektivet forutsetter  

 

at de innenfor EU, IMO og andre relevante internasjonale fora, ar-

beider for at samme regler som gjelder for utslipp av svovel i Øs-

tersjøen, Kattegat og Nordsjøen, samt Nord-Amerikas kyst, også 

tidligst mulig gjelder for andre havområder   

 

at de skaper økonomiske insitament for bruk av renere teknologier 

i sjøfarten, som bygger på erfaringene med det norske NOx-

fondet. 

 

Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget foreslår også at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Finland, Norge og Sverige  

at de samordner og prioriterer gjennomføringen av planer om å 

styrke og utvide jernbanekapasiteten i de nordlige områder, samt 

forbindelse til havner i Norden utenfor SECA-området, som til ek-

sempel Narvik og Trondheim 

 

Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget  foreslår dessuten at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Finland og Sverige  

at de undersøker konsekvensene av implementeringen av svovel-

direktivet på særlig utsatte sektorer i avgrensede geografiske om-

råder, samt om det i en overgangsperiode er mulig å innføre spe-

sielle regionalbaserte tiltak for å unngå den negative innvirkning 

implementeringen av svoveldirektivet vil ha på lokal og regional 

økonomi 
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samt  foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Danmark, Finland og Sve-

rige 

at de inkluderer finansiering av infrastruktur for sjøtransport, ink-

lusive LNG-terminaler, i partnerskapsavtaler om midler fra EUs 

strukturfond i perioden 2014 til 2020 

 

 

 

Torshavn, 24. september 2013 

Miljø- og naturressursutvalget 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S), formann 

Bjørt Samuelsen (T) 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Kim Kielsen (S) 

Markus Weichel (SD) 

Oskar J. Grimstad (FrP) 

Pertti Hemmilä (saml) 

Pirkko Ruohonen-Lerner (saf) 

Silvia Modig (vänst) 

Thomas Danielsen (V) 

 

Næringsutvalget 

Alf Egil Holmelid (SV) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Billy Gustafsson (S) 

Birgitte Josefsen (V)  

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), formann 

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Maria Tolppanen (saf) 

Steingrímur Sigfússon (VG) 

Tone Merete Sønsterud (A) 

Torfinn Opheim (A), nestformand 

Torgeir Trældal (FrP) 

Wille Valve (MÅ) 

 

 


