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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Konsekvensene av implementeringen av svo-
veldirektivet og spesielle regionale tiltak 

1. Rekommandasjon 

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 

2. Meddelelse fra regjeringene i Sverige og Finland 

Regeringarna i Finland och Sverige 
 
Regeringarna i Finland och Sverige fäster stor uppmärksamhet vid konse-
kvenserna av implementeringen av svaveldirektivet. 
 
I Finland följer man upp utvecklingen kontinuerligt och en första studie 
har utförts angående bränsleprisets effekt på transportkostnaderna under 
de första månaderna av år 2015. På grund av det låga oljepriset har de 
absoluta bränslekostnaderna inte stigit under årets första månader, trots 
en övergång till lågsvavligt bränsle. En del fartyg har också installerat 
svavelrenare (scrubbers) vilket möjliggör en fortsatt användning av tung 
brännolja. Avsikten är att uppfölja utvecklingen också i framtiden när de 
nya reglerna har varit i kraft en längre tid och man har mera information 
om reglernas inverkan på fraktavtal osv. En framtida uppföljning kommer 
också att ligga till grund för eventuella åtgärder för att lindra eventuella 
negativa effekter på industrin och regionerna. Man har redan under åren 
2014 och 2015 vidtagit en hel del åtgärder för att lindra kostnadsbelast-
ningen av de nya reglerna, bland annat genom nedsatta farledsavgifter 
och en förlängning av det regionala transportstödet för åren 2014 – 2017.  
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I Sverige följer man utvecklingen av svavelrestriktionerna noga och avser 
göra så under den närmaste tiden. Rederierna som trafikerar svavelkon-
troll området kör från 1 januari 2015 i huvudsak på lågsvavligt bränsle. 
Från februari i år har dock fler rederier börjat beställa skrubbrar (rök-
gastvättar) i och med att det låga priset på bränsle med högre svavelhalt 
verkar hålla i sig. Det låga oljepriset har inneburit att kostnadsökningarna 
inte blivit så stora som förväntat. Det har däremot uppstått en konkurren-
snackdel, om än inte så stor som befarat, gentemot de rederier och trans-
portköpare som inte behöver trafikera SECA. Det påverkar främst de som 
transporterar mycket och tungt i SECA såsom skogs/pappers, 
gruv/mineral- och stålindustrier som transporterar till och från hamnar i 
norra och mellersta Sverige. Mellan 1 januari och slutet av april har 
Transportstyrelsen utfört 12 kontroller varav 5 ska undersökas närmare 
då dessa översteg gränsvärdet 0,1 viktprocent svavel dock med mycket 
små marginaler. Efterlevnaden verkar därmed vara god. De mätningar av 
svavelutsläpp som genomförts i Sverige efter 1 januari 2015 visar att ut-
släppsminskningar på upp till 90 % - vilket indikerar att EU-direktivet har 
fått avsedd effekt. 
 
Mot bakgrund av de aktiviteter som vidtagits och de framtida planerna om 
uppföljning av konsekvenserna anser den finska och svenska regeringen 
att rekommendationen kan avskrivas.  

3. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer at de relativt lave priser på olje har 
bidratt til at innføringen av strengere regler for utslipp av svovel i Øster-
sjøområdet ikke har ført til den økning av transportkostnader som forven-
tet. Derfor har overgangen til de nye regler vært lettere. Det er også posi-
tivt at undersøkelser indikerer at rederiene overholder de nye regler og 
derfor faller utslipp og luftkvaliteten i Østersjøen forbedres.  
 
Utvalget noterer at Finlands regjering har innført tiltak og videreført støt-
teordninger, som vil kunne bidra til at de mest utsatte områder kan tilpas-
se seg de nye regler og på kort sikt unngå alvorlige økonomiske og sosiale 
konsekvenser.  
 
Den langsiktige utfordring er ikke løst. De industrier i området, som er 
avhengige av å transportere tung last til de globale markeder, som gruve, 
jern- og stålindustrien samt skogs- og papirindustrien, har fått en forver-
ret konkuranseevne i forhold til samme industrier i områder som ikke er 
underlagt SECA-regler for utslipp i sjøfart. Det en politisk oppgave å få 
innført regler om utslipp av svovel, som gjelder for sjøtransporten i ver-
den generelt, men ikke kun i enkelte følsomme områder som Østersjøen. 
De nordiske land bør med fordel arbeide for dette innenfor Den interna-
sjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Bedre jernbaneforbindelser over gren-
sene i nordlige Norge, Sverige og Finland, som Nordisk råd har rekom-
mandert (Rek 37/2013), vil også styrke de mest konkurranseutsatte indu-
strier.  
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Utvalget vurderer at rekommandasjonen har bidratt til at sette fokus på 
utfordringen, og at Rådet ikke kan forvente at oppnå flere resultater ved å 
fastholde den. Utvalget foreslår derfor at Nordisk råd anser den som opp-
fylt.    
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at, 

Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser Rek. 38/2013 
som ferdigbehandlet for rådets del 

 
Oslo, 9. september 2015 
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