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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Tiltak for å lette implementeringen av EUs 
svoveldirektiv 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 
 

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   

  

                                               
1 LNG står for Liquefied natural gas 
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at de skaper økonomiske insitament for bruk av renere teknologier 
i sjøfarten, som bygger på erfaringene med det norske NOx-fondet 

2. Meddelelse fra de nordiske lands regjeringer 

Nordiska rådet antog i oktober 2013 en rekommendation (38/2013), med 
sju frågeställningar, ställda till regeringarna i Finland och Sverige, med 
syftet att underlätta genomförandet av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2012/33/EU av den 21 november 2012 om ändring av rådets direk-
tiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen, det så kallade 
svaveldirektivet. Genom direktivet implementeras ett tidigare IMO-beslut 
för EU:s del.  
 
Insatser för att styrka sjöfarten 
Sverige: 
En handlingsplan för sjöfartens konkurrenskraft beslutades av den 
svenska regeringen i januari 2013. Handlingsplanen innebär bland annat 
fler praktikplatser för sjöfartsstudenterna och att en utökad satsning på 
sjöfartsforskning har påbörjats. Regeringen har beslutat om propositioner 
om inre vattenvägar och om kommunal medfinansiering av sjöinfrastruk-
tur och en utredning om tonnageskatt har också påbörjats.  
 
Finland: 
Finlands sjöfartsstrategi 2014–2022 ger en överblick av sjöfart och sjö-
transporter med beaktande av nya miljönormer och den tjänar som bas 
vid planeringen av Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning. I stra-
tegin analyseras dels ändringar som skett under de senaste åren, dels 
framtida utmaningar. Dessutom innefattar strategin en vision för år 2030 
och förslag till åtgärder för att nå det önskade tillståndet. Det centrala 
målet är att säkra de finska sjötransporternas och sjöfartsnäringarnas 
funktionsförmåga med hänsyn till den finska nationalekonomins konkur-
renskraft samt miljö och säkerhet. 

Vision 2030: Ett blomstrande Finland – smarta sjöförbindelser. Målet är 
bland annat att säkerställa att 

• Finlands utrikeshandel och inrikes sjötrafik fungerar störningsfritt och 
nationalekonomiskt sett kostnadseffektivt samt att vår internat-
ionella konkurrenskraft garanteras även vintertid. För att trygga 
Finlands nationella konkurrenskraft bör farledsavgifterna inte hel-
ler framöver vara en större börda för sjöfarten och sjötransporter-
na än för när- varande.  

• Östersjön är känd som ett säkert hav med rent badvatten, att Östersjö-
regionen är ett attraktivt alternativ för rekreation och turism och 
att området erbjuder högklassiga sjötransporter till förmån för 
hela marknadsområdet.  

• den finska sjöfarten bygger på hållbara logistiska koncept och blir däri-
genom Östersjöns ledande serviceproducent.  Visionen 2030, 
strategiska spetsar, kritiska framgångsfaktorer och åtgärder för 
åren 2014– 2022 har tagits fram tillsammans med sjöfarts-
branschen och övriga operatörer på området.  

I regeringens program konstateras, att förutsättningar för den finska sjö-
farten bör säkerställas emedan vår utrikeshandel är ytterst beroende av 
havstransporter. Regeringen avser minska sjöfartens utsläpp samt be-
främja utvecklandet av ren teknologi. 
 
Landansluten el 
Den 1 november 2011 infördes i lagen (1994:1776) om skatt på energi 
bestämmelser som innebär en lägre energiskatt på el som levereras till 
fartyg i hamn. Syftet med skattenedsättningen är att fartygen ska an-
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vända landström i stället för el som produceras med oljedrivna hjälp-
motorer. Energiskatten på landström har satts ner (från 19,4 öre/kWh i 
norra delarna av landet respektive 29,3 öre/kWh i övriga delar av landet) 
till 0,5 öre/kWh. Sverige har erhållit ett undantag från rådet i enlighet 
med artikel 19 i energiskattedirektivet för åtgärden. Det nuvarande un-
dantaget löper ut den 25 juni 2014 och Sverige har därför ansökt om för-
längning. 
 
Helsingfors Hamn är en föregångare i detta. Även Rederierna i Finland AB, 
Finlands hamnförbund samt sekä Arctia Shipping Oy är aktiva i frågan, 
och har i detta syfte närmat sig berörda ministerier. 
 
Näringslivets egna initiativ 
I Sverige finns det ett näringslivsdrivet samarbete som bör lyftas fram. 
Den svenska industrin har skapat en projektplattform och samarbets-
metod, Zero Vision Tool, ZVT, där över 100 organisationer från sju länder, 
arbetar med tre olika lösningsförslag, samtliga lika viktiga, för att klara 
omställningen: Pilot Metanol, Pilot LNG och Pilot Scrubber. Dessa tre s.k. 
Pilot projekt har regeringen ställt sig bakom och de ha beviljats TEN-
medel av kommissionen. Totalt är det tolv olika projektgrupper som samt-
liga ser på påverkan på fartyg, infrastruktur, finansiering, forskning och 
utveckling samt regelutveckling. En referensgrupp, ZVTREF, med repre-
sentanter från myndigheter samt industrirepresentanter, får insyn i indu-
strins förslag till lösningar som grund för deras fortsatta arbete med t.ex. 
regelutveckling och genomförande. Närings- och Miljödepartementen del-
tar med observatörer. 
 
För att kunna ta nästa steg har Sveriges redareförening tillsammans med 
Sveriges hamnar m.fl. startat upp Zero Vision Tool med bl.a. Finland för 
att utveckla en finansiell ”verktygslåda” för Östersjön (Baltic ToolBox) 
inom ramen för den ”road-map” som Sustainable Baltic Sea Shipping satt 
samman på initiativ av bland annat CBSS under Finlands ordförandeskap, 
HELCOM och BDF. Det pågår arbete med industribehov, samhällsvinster 
och en finansiell mekanism för att kunna genomföra hela miljöplanen 
2020 och 2050, men inte minst även de omedelbara utmaningarna inför 
2015.  
 
Danmark: 
Den danske regering har vedtaget vækstplanen for Det Blå Danmark, der 
skal understøtte væksten i hele det maritime erhverv, herunder søfarten. 
Desuden har Miljøministeriet gennem miljøteknolgisk udviklings-og de-
monstrationsprogram siden 2008 givet økonomisk støtte til en række pro-
jekter, der understøtter udvikling af ny og mere omkostningseffektiv tek-
nologi til at overholde svovlkravene, herunder udvikling af scrubbers og 
LNG infrastruktur, samt projekter der kan bidraget til en mere effektiv 
håndhævelse af reglerne.  
 
Endelig har regeringen i foråret 2014 vedtaget at reducere afgiften for 
strøm til skibe, der anvender strøm fra land.  
 
Umiddelbart er der ikke planlagt yderligere tiltag fra dansk side. 
 
Samarbete för att utveckla regleringar för LNG 
LNG men även LPG och metanol är tänkbara alternativa bränslen. Regel-
verk för hantering av dessa ombord på fartyg håller på att tas fram inom 
IMO (IGF-koden). En ISO/DTS 18683 standard för LNG bunkring finns. 
Inom HELCOM-samarbetet har Sverige fört fram att bunkring av alla al-
ternativa bränslen bör ingå i en kommande översyn av bunkringsrekom-
mendationen för olja som finns inom HELCOM, vilket också mottogs posi-
tivt. 
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DSB (samhällsskydd och beredskap) och Sjøfartsdirektoratet i Norge, Trafi 
i Finland, Sjøfartsstyrelsen och beredskapstyrelsen i Danmark och Sjovin-
nustyrid på Färöarna, MSB och Transportstyrelsen i Sverige har ett forma-
liserat samarbete om bl.a. bunkring av LNG med målsättning att likartade 
regler ska tillämpas i norden. Resultatet av detta arbete förs även in i de 
kommande riktlinjerna för bunkring som utarbetas av branschorganisat-
ionen SGMF. 
 
Inom HELCOM har det också beslutats att inrätta en plattform för ” 
Sustainable Baltic Sea Shipping” i syfte att främja omställning till samt ut-
veckling och användning av hållbar teknik. 
 
LNG-terminaler i nordiska hamnar 
Sverige: 
LNG-terminaler i nordiska hamnar torde vara omhändertaget i EU:s på-
gående arbete med alternativa bränslen och det s.k. ”Clean Power”-
direktivet (som är under slutförhandling). Den 5 december 2013 antog 
Ministerrådet i EU en allmän riktlinje för minimum utbyggnad av infra-
struktur för alternativa bränslen i EU. Den antagna riktlinjen är en del av 
"Clean power for transport"- initiativet. 
 
Riktlinjen som rådet antog strävar efter att skapa tillräcklig infrastruktur 
och gemensamma standarder. Enligt den allmänna riktlinjen, ska varje 
medlemsland anta en nationell politisk ram för utvecklingen av en natio-
nell marknad för infrastrukturen av alternativa bränslen. Bland annat ska 
det finnas nationella mål för utvecklingen av nämnda infrastruktur. Utöver 
detta omfattar den antagna riktlinjen minimimål för utbyggnaden av infra-
strukturen och en deadline när det ska vara klart. Medlemsländerna måste 
bland annat sätta särskilda mål för antalet elektroniska laddningsplatser, 
LNG-stationer i hamnar och det ska finnas möjligheter att förse fartyg 
med ström när fartyg ligger vid kaj. 
 
Finland: 
Trafik-och kommunikationsministeriet bereder för närvarande ett utkast 
till en LNG-handlingsplan, som skulle främja ibruktagandet av LNG i sjö-
trafiken genom att: 

 satsa på gastankning av fartyg i Finland, med beaktande av sy-
nergieförmåner med industrin och tunga transporter samt Den 
finska staten stöder utvecklandet av LNG-terminaler och  därtill 
ankyten med beaktande ev behovet av en LNG-infrastutut inom  

 utreda ekonomiska styrmedel och sporrar 
 aktivt internationellt agerande t (IMO, EU ja HELCOM)  för främjan-

det av ibruktagande av LNG 

Avsikten är att investeringar i byggandet av ett nätverk av nationella LNG-
terminaler ska stödas nationellt med sammanlagt 123 miljoner euro åren 
2013 och 2014. 

På hösten 2008 har Europeiska kommissionen inlett ett BEMIP-projekt 
(Baltic Energy Market Interconnection Plan). Till BEMIP-projektets mål hör 
sammankoppling av gasnätverken i de baltiska länderna och i Finland med 
gasnätverket i Europa samt byggande av en regional LNG-terminal, som 
ska betjäna de baltiska länderna och Finland, vid Finska vikens kust.  
 
Förteckningen över projekt av gemensamt intresse " Projects of Common 
Intrest” (PCI) innehåller regionala projekt som bidrar till att uppnå det 
ovan nämnda målet. Europeiska kommissionen kan bevilja stöd för såd-
ana projekt som upptagits på PCI-förteckningen. Finlands mål är att få 
sådant finansiellt stöd för en regional LNG-terminal i stor skala. För det 
projektet ska Gasum Oy/LNG terminalen i Ingå ansöka om stöd hos Euro-
peiska kommissionen på basis av PCI-förteckningen.  
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Danmark: 
(Svar fra Søfartsstyrelsen i Danmark på anbefaling nr. 39 fra 2013) 
Det er vigtigt, at infrastrukturen for søtransport udbygges, herunder i 
overensstemmelse med behovet for LNG terminaler. 
 
I forbindelse med EU-kommissionens forslag til etablering af en infrastruk-
tur for alternative brændstoffer, KOM (2013) 18, er det den danske hold-
ning, at opbygningen af en LNG-infrastruktur skal være markedsdrevet. 
Den danske stat støtter imidlertid ansøgninger om støtte til LNG termina-
ler til det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T).  
 
Samma flampunkt för marin diesel och vanlig diesel 
Transportstyrelsen i Sverige överväger att utreda flampunkten för marin 
diesel och vanlig diesel eftersom det skulle ha en positiv inverkan på 
bränsletillgången, miljönyttan och bränslekvalitén. Ett sådant ställningsta-
gande måste dock föregås av en säkerhetsanalys. 
 
Flampunkten är även en kostnadsfråga och anknyten till tillgängligheten 
av rätt typ av bränsle i de europeiska hamnarna.  En regulation av flam-
punkten är därtill anknyten till IMO/SOLAS-regelverket.   
 
Danmarks Rederiforening gennemførte i 2012 en undersøgelse, konklude-
rede, at kravet til diesel, som anvendes på skibe, uden forøget risiko om 
bord kan harmoniseres med reglerne for biler. Skibsfarten vil på den måde 
få adgang til et langt større udbud af diesel, som oven i købet opfylder de 
kommende svovlkrav. 
 
En ændring vil kræve en ændring af SOLAS-reglerne. 
 
Konsekvenser av genomförande av svaveldirektivet 
Myndigheten Trafikanalys i Sverige har lämnat sin slutredovisning i rege-
ringsuppdraget om att utreda svaveldirektivets konsekvenser. "Rapport 
2013:11 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle 
- slutredovisning" I denna redovisning återfinns både kartläggning och ef-
fekter av omställningen. 
 
I Finland har man i Närings- och arbetskraftsministeriets regi analyserat 
hur bemöta och vid behov kompensera konsekvenserna av svaveldirekti-
vet för konkurrenskraften och näringslivet. 
 
Danmark har ikke gennemført en særskilt kortlægning af svovldirektivets 
konsekvenser, men henviser til EU-Kommissionens konsekvensanalyse der 
ledsagede forslaget til det reviderede svovldirektiv. 

Arbeta för att samma regler för utsläpp av svaveldioxid bör gälla i andra 
havsområden 

 
Sveriges position under förhandlingarna om svaveldirektivet var att arbeta 
för att samma regler för utsläpp av svaveldioxid bör gälla i andra havsom-
råden. 
 
Finlands huvudmålsättning i IMO-processen är att skillnaderna mellan den 
globala nivån och SECA-områdena beträffande svavelhalten i bränsle är så 
små som möjligt. 
  
I Danmark træder i 2020 skærpede svovlkrav (0,5 % svovl) i kraft i alle 
EU-farvande. Tilsvarende IMO-krav træder i kraft globalt i 2020, dog med 
mulighed for udskydelse til 2025 afhængig af en analyse af tilgængelighe-
den af brændstoffer. Hermed tilnærmes de globale krav til kravet i SECA-
områderne. 
 



 
 

 Side 6 av 7 

Nordisk Råd 

Rek. 36/2013/miljø 
D 2014 

Tidligere nummer: 
A 1593/miljø 

Behandles i: 
Miljø- og naturressursutvalget 

J.nr. 13-00249-27 
 
 

Jf. IMO’s lovgivning er det op til de enkelte kyststater at beslutte om der 
skal udpeges et såkaldt SECA-område, hvor der skal gælde en grænse-
værdi på 0,1 % svovl. 
 
Ekonomiska incitament för ren teknik 
I Sverige har vi miljödifferentierade farledsavgifter vad gäller svavel- och 
kväveoxidutsläpp. Sjöfartsverket håller på att se över sina farledsavgifter. 
Då SECA-reglerna träder i kraft den 1 januari 2015 föreslås att enbart ut-
släppen av kväveoxider ska vara basen för differentieringen. 
 
I Finland kommer farledsavgifterna att halveras  och godstrafikens bann-
ätverkskatt att dras in för åren  2015-2017.  En beredningen av en reform 
av farledsavgifterna på sikt pågår under Kommunikationsministeriet. 
 
Investeringar som minskar fartygens miljöbelastning stöds blandt annat 
för att främja ibruktagandet av alternativa bränslen i nybyggen, med 
tyngd på LNG och biobränsle samt teknologiska lösningar som minskar ut-
släppen. Befintliga fartyg kan få investeringsstöd för installering av re-
ningsteknologi. 
 
Miljøministeriet i Danmark har gennem miljøteknologisk udviklings-og 
demonstrationsprogram siden 2008 givet økonomisk støtte til en række 
projekter, der understøtter udvikling af ren teknologi til skibsfart, herun-
der udvikling af scrubbers og LNG infrastruktur, samt projekter der kan 
bidrage til en mere effektiv håndhævelse af reglerne.  
 
Endelig har regeringen i foråret 2014 vedtaget at reducere afgiften for 
strøm til skibe, der anvender strøm fra land.  
 
Umiddelbart er der ikke planlagt yderligere tiltag fra dansk side. 
 
Island og Norge er ikke medlemmer af EU og anser at rekommandationen 
vedrører de nordiske lande som er medlemmer af EU.  
 
De nordiske landes regeringer anser at rekommandationen kan afskrives.  

3. Utvalgets betenkning 

Miljö- och naturresursutskottet, samt näringsutskottet uppfattar det som 
positivt att genom meddelandet ha fått än bättre insikt och vetskap om de 
åtgärder som nu genomförs eller kommer att genomföras i Norden för att 
ställa om sjöfartsinfrastrukturens villkor i Norden och delar av övriga EU.  
 
Dock finns det luckor i meddelandet från regeringarna. Framför allt saknas 
meddelande från Sveriges regering, över hur man avser stödja utbyggan-
det av LNG-terminaler eller andra alternativa bränslesystem under de 
kommande åren. Vidare skulle det vara nyttigt att få veta huruvida de 
nordiska länderna avser agera tillsammans för att lyfta frågan om flam-
punkten för marint diesel. Den information som föreligger indikerar att det 
inte finns någon brandteknisk anledning att ha olika gränser för marint 
diesel respektive vanlig diesel. Så tillvida motsatsen inte kan bevisas me-
nar utskotten att de nordiska länderna i gemenskap borde arbeta för att 
på internationell nivå harmonisera reglerna om flampunkt för de båda 
drivmedlen. Det saknas också svar från samtliga berörda länder i fråga 
om att kartlägga den existerande skeppsflottan, för att få en bättre bild av 
omfattningen av den omställning som krävs som följd av implementering-
en av svaveldirektivet. 
 
Vad gäller frågan om att fortast möjligt utjämna utsläppsgränserna mellan 
å ena sidan SEKA-området och övriga farvatten, så efterlyses även de 
norska och isländska regeringarnas hållningar. 
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Överlag ger meddelandet från regeringarna en bild av att den finska rege-
ringen gör mest för att stödja den finska sjöfartens och industrins konkur-
renskraft. Detta torde också vara naturligt med tanke på att Finland är det 
land som sannolikt kan komma att drabbas hårdast av den hårdnade kon-
kurrensen. Även norra Sverige torde dock kunna drabbas av liknande hot. 
Minst bekymrad verkar den danska regeringen vara. Av det som redovi-
sats är Danmark också det land som vidtar minst proaktiva åtgärder för 
att motverka ev. negativa effekter av svaveldirektivets införande. Från 
Norges och Islands regeringar har inga svar inkommit, varför det är svårt 
att uttala sig om dessa länders nationella positioner eller åtgärder, utöver 
det som framkommit genom Nordiska rådets svavelarbetsgrupps rapport. 
 
Med tanke på att svaveldirektivet införs redan 1/1 2015, torde det inte 
vara meningsfullt att upprätthålla rekommendationen i sin helhet. Istället 
för att upprätthålla delar av den föreslås det istället att rådet avskriver re-
kommendationen, men istället utarbetar en ny rekommendation som rör 
frågan om att harmonisera reglerna för flampunkten för marint diesel och 
vanlig diesel. Detta är något som utskotten menar att de nordiska länder-
na bör verka för gemensamt inom ramen för IMO, så att de nu gällande 
SOLAs-reglerna kan ändras. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget og 
Næringsutvalget 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser  
Rek. 36/2013/miljø som ferdigbehandlet for rådets del. 
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