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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
um aðgerðir til að auðvelda innleiðingu 
brennisteinstilskipunar ESB  

1. Tillaga nefndarinnar 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 
leggja til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um 

 
að þær innleiði aðgerðir til að viðhalda og efla samkeppnisstöðu 
siglinga; 
 
að þær vinni saman að þróun sameiginlegra reglna um notkun 
LNG1 á Norðurlöndum og á alþjóðavísu; 
 
að þær geri áætlanir á landsvísu til að koma upp stöðvum fyrir 
fljótandi gas (LNG-terminaler) í höfnum á Norðurlöndum;  
 
að þær vinni að því að sömu reglur gildi um brunamark fyrir 
skipadísel og fyrir venjulega díselolíu; 

 
að þær geri úttekt á skipaflotanum sem nú þjónar löndunum, til að 
varpa ljósi á umfang þeirra breytinga sem innleiðing 
brennisteinstilskipunarinnar krefst;  

 
að þær vinni að því á vettvangi Evrópusambandsins, 
Alþjóðasiglingastofnunarinnar og öðrum alþjóðlegum vettvangi 
eftir því sem við á, að reglur sem gilda um losun brennisteins á 
Eystrasalti, Kattegat og í Norðursjó og einnig við strendur Norður-
Ameríku, gildi líka um önnur hafsvæði eins fljótt og unnt er;   
 
að þær skapi hagræna hvata til að auka notkun hreinni tækni í 
siglingum, sem byggist á reynslunni af norska NOx-sjóðnum. 

                                               
1 LNG er skammstöfun á Liquefied natural gas (Fljótandi jarðgas) 
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Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 
leggja einnig til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Noregs, Svíþjóðar og 
Finnlands um 

að þær samhæfi og veiti forgang framkvæmd áætlana um að efla 
og stækka járnbrautarkerfi á norðlægum svæðum ásamt tengingu 
við hafnir á Norðurlöndum utan SECA-svæðisins, til dæmis til 
Narvíkur og Þrándheims. 
 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 
leggja þar að auki til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Svíþjóðar og Finnlands 
um  

að þær kanni afleiðingar af innleiðingu brennisteinstilskipunarinnar 
fyrir atvinnugreinar sem standa mjög höllum fæti á afmörkuðum 
svæðum, og hvort unnt sé að grípa til sérstakra svæðisbundinna 
úrræða á breytingatímanum til að komast hjá neikvæðum áhrifum 
innleiðingar brennisteinstilskipunarinnar á efnahag landshluta og 
svæða; 
 

og leggja einnig til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands 
og Svíþjóðar um 

að samstarfssamningar um fjármagn frá Byggðaþróunarsjóði ESB 
á tímabilinu 2014-2020 nái einnig til fjármögnunar innviða vegna 
siglinga, þar með talið gasstöðva (LNG-terminaler). 

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 % 
svovelinnhold. Som alternativ til lavere svovelinnhold kan skip ha 
rensningsanlegg som gir samme standard.  
 
Globalt er utslipp til luften fra skipstrafikken regulert ved MARPOL-
konvensjonen, som administreres av Den internasjonale 
maritimorganisasjon (IMO). I overensstemmelse med MARPOL har EU i 
november 2012 vedtatt et direktiv om svovelutslipp.  
  
Renseanlegg, nye teknologier eller alternativ brensel ventes både å 
forbedre miljø og helbred i Østersjøen. Baksiden er merkostnader ved 
sjøtransport. De nye krav er derfor en utfordring for landene rundt 
Østersjøen. Industriene i disse landene er utsatt for konkurranse på det 
globale markedet, og transportkostnader har konsekvenser for 
konkurranseposisjonen 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. 
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Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid som inkluderer forslag til innspill 
fra Nordisk råds side herom. Både Næringsutvalget og Miljø- og 
naturressursutvalget slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger og vil 
med dette utvalgsforslag forelegge saken for Nordisk råd. 
 

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 

Michael Prehn 
 BSPC ved vicetalsman Roger Jansson, rapportør for 

maritimpolitikk 
 Viking Line Abp ved teknisk direktør Tony Öhman 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Nýjar kröfur um brennisteinsútblástur eru óhjákvæmilegar og æskilegar 
vegna jákvæðra umhverfis- og heilbrigðisáhrifa. Þess er einnig vænst að 
nýju kröfurnar muni styrkja tækniþróun. Þær eru í samræmi við þá 
grundvallarreglu í umhverfismálum að sá sem veldur mengun skuli greiða 
fyrir hana eða aðgerðir til að takmarka hana. Það er áskorun fyrir 
samkeppnisstöðu svæðisins að um nær allan heim muni gilda vægari 
reglur um brennisteinslosun en á Eystrasalti, Kattegat og Norðursjó. Frá 
umhverfissjónarmiði eru sjóflutningar jákvæður valkostur við flutninga á 
vegum. Því ber að forðast að færa sjóflutninga yfir á vegakerfi á landi. 
 
Mat á því hversu erfitt verður að uppfylla nýjar kröfur um losun er 
mismunandi á þeim Norðurlöndum sem málið varðar. Í Noregi og 
Danmörku er talið að hægt verði að fara að nýjum reglum um losun án 
þess að það hafi mikil áhrif á flutninga og útflutning. Í Svíþjóð og Finnlandi 
þykir það áhyggjuefni að flutningskostnaður muni hækka verulega, og að 
afleiðingar fyrir samkeppnisstöðu verði mjög alvarlegar, einkum í 
málmgrýtis- og skógariðnaði ásamt námugreftri á norðlægum svæðum 
landanna. Þessar greinar flytja út stærstan hluta framleiðslu sinnar og 
flutningskostnaður því verulegur útgjaldaliður, og framleiðslan er háð 
heimsmarkaðsverði. Til langframa mun stækkun járnbrautakerfisins leysa 
flutningaþörfina, en þangað til geta nýjar reglur haft alvarlegar afleiðingar 
fyrir atvinnulíf á stöðunum. Ekki eru fyrirhugaðar neinar aðgerðir sem er 
sérstaklega ætlað að auðvelda skammtímaaðlögun atvinnugreina og 
landsvæða sem standa höllum fæti. Úttekt á afleiðingum er forsenda þess 
að hægt sé að leggja mat á hugsanlegar aðgerðir.  
 
Á Álandseyjum eru siglingar stór hluti vergrar þjóðarframleiðslu og allar 
breytingar á samkeppnisstöðu á sviði siglinga eru metnar á þeim 
grundvelli.  
 
Frá 1. janúar 2015 verður lagt bann við ríkisstyrkjum. Það þarf því að 
vinna hratt ef ríkisstjórnir á Norðurlöndum ætla að auðvelda breytingarnar 
með stuðningsúrræðum. Í Finnlandi er búið að koma á styrkjakerfi með 
fjármagni frá ríkinu árin 2013 og 2014. Í Noregi er til NOx-sjóður sem 
auðveldar aðlögun og er hann fjármagnaður af siglingagreininni sjálfri, og 
að því tilskildu að um sé að ræða fjármögnun á fjárfestingum til að mæta 
kröfum sem eru strangari en þær sem almennt gilda, er ekki litið svo á að 
um ríkisstyrk sé að ræða. 
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Innan ESB er fjöldi úrræða til að fjármagna breytingarnar. Niðurstöður 
umræðna sem eru í gangi um samstarfssamninga um fé úr 
Byggðaþróunarsjóði Evrópusambandsins munu hafa áhrif á tækifæri til að 
sækja um fjármögnun á viðeigandi innviðum í Danmörku, Svíþjóð og 
Finnlandi á tímabilinu 2014-2020.   
 
Markaðurinn á eftir að aðlagast nýjum reglum. Ekki munu öll fyrirtæki lifa 
breytingarnar af, og búast má við að breytingarnar hafi þjóðhagslegar 
afleiðingar; verri samkeppnisstöðu og töpuð störf.   
 
Endingartími flutningaskipa er um 25 ár. Þegar ný skip eru byggð er hægt 
að gera þau þannig úr garði að þau uppfylli nýjar kröfur um losun 
brennisteins án verulegs aukakostnaðar. Vandinn felst í öllum skipunum 
sem voru byggð og eru rekin á grundvelli fyrri og vægari reglna. 
Nauðsynlegt er að skýra hversu umfangsmikil þörfin er á að endurnýja 
eða breyta flutningaskipaflotanum sem á að sinna skipaflutningum á 
Eystrasalti frá 2015 og hvaða afleiðingar nýjar reglur hafa fyrir þessi eldri 
skip og þar með meginhluta siglinga.  
   
Til eru tæknilegir valkostir fyrir útgerðarfélögin að velja um; díselolía og 
aðrar gerðir hreinna eldsneytis, fljótandi jarðgas (LNG), hreinsun 
útblásturs, tvöfalt eldsneytiskerfi og að draga úr siglingahraða. 
Skynsamlegt er að einskorða sig ekki við eina lausn. Álitið er að í 
framtíðinni verði fljótandi jarðgas og metanól trúlega mikilvægasta 
eldsneyti fyrir siglingar á Eystrasalti. Enn fremur að skipadísel verði notað 
á breytingatímabilinu.  
 
Reglum um notkun fljótandi jarðgass er ábótavant eða þær ekki til staðar 
og hér þurfa stjórnvöld að hafa hraðann á. Þróun sameiginlegrar 
sýnar/reglna um hvernig eigi að fara með fljótandi jarðgas (LNG) er hafin 
og hér er nauðsynlegt að stjórnvöld bregðist skjótt við. Einnig skortir 
sameiginlega stefnumörkun um að koma upp fullnægjandi grunnkerfi fyrir 
fljótandi jarðgas á Norðurlöndum og Eystrasaltssvæðinu. Öflugur pólitískur 
stuðningur er forsenda þess að í þessum efnum gangi innleiðing hratt fyrir 
sig og beri árangur. Þetta verkefni á að hljóta forgang á Norðurlöndum. 
 
Takmarkað framboð af díselolíu og hátt verð gæti orðið íþyngjandi fyrir 
útgerðarfyrirtæki á meðan á breytingunum stendur. Hærra verð á díselolíu 
mun einnig hafa áhrif á vegaflutninga. Það að reglur um brunamark eru 
mismunandi fyrir skipadísel og venjulega díselolíu er óheppileg og óþörf 
hindrun.   
 
Nýjar og hertar reglur um brennistein og NOx hafa skapað og munu 
væntanlega skapa enn frekari tækifæri fyrir þann hluta iðnaðarins sem 
getur boðið upp á nýjar lausnir. Frestun innleiðingar NOx-reglnanna, sem 
er til umræðu hjá Alþjóðasiglingastofnuninni, getur haft neikvæð áhrif á 
það. 
   
Til að tryggja sanngjarna samkeppni eftir innleiðingu nýrra reglna er 
mikilvægt að stöðva svindl. Það krefst eftirlits stjórnvalda. Í Danmörku eru 
uppi áætlanir um að setja upp tæki („sniffers“) sem mæla útblástur 
brennisteins í skipum sem fara fram hjá.   
 
Reynslan af NOx-sjóðnum í Noregi er mjög góð, en hann var stofnaður af 
atvinnulífinu árið 2008 og er fjármagnaður með gjöldum frá atvinnulífinu. 
Sjóðurinn fjármagnar verkefni til að draga úr losun og auðveldar þannig 
aðlögun að nýjum reglum um brennistein og NOx-reglum. Reynslan af 
NOx-sjóðnum sýnir að hagkvæmt væri að láta umhverfisskatta renna í 
meira mæli til að fjármagna lausnir á viðkomandi umhverfisvanda og síður 
að nota þá sem tekjulind fyrir ríkið. Að mati hópsins er ekki hægt að nota 
NOx-sjóðs-kerfið annars staðar á Norðurlöndum. Reynslan bendir þó til að 
hagrænir hvatar auðveldi breytinguna yfir í hreinni tækni í siglingum og 
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NOx-sjóðurinn getur nýst hinum Norðurlöndunum sem innblástur til að 
skapa eigin hvatakerfi.  
 
Það er raunveruleg hætta á að vöruflutningar verði fluttir frá 
sjóflutningum til flutnings á vegum. Því mun fylgja aukinn umferðarþungi 
og álag á umhverfið. Í þessu sambandi skal bent á að í hvítbók ESB um 
samgöngumál er markmiðið að vöruflutningar umfram 300 km. fari ekki 
fram á vegum. Ekki er talið að frekari gjöld vegna flutninga á vegum séu 
pólitískur valkostur, m.a. vegna þess að í mörgum tilvikum er enginn 
valkostur við vegaflutninga, eins og t.d. í Norður-Finnlandi. Með því að 
lækka hafnar- og/eða siglingagjöld mætti bæta samkeppnisstöðu 
skipaflutninga gagnvart flutningum á vegum.  

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggja umhverfis- og 
náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um 

 
að þær innleiði aðgerðir til að viðhalda og efla samkeppnisstöðu 
siglinga; 
 
að þær vinni saman að þróun sameiginlegra reglna um notkun LNG 
á Norðurlöndum og á alþjóðavísu; 
 
að þær geri áætlanir á landsvísu til að koma upp stöðvum fyrir 
fljótandi gas (LNG-terminaler) í höfnum á Norðurlöndum;  
 
að þær vinni að því að sömu reglur gildi um brunamark fyrir 
skipadísel og fyrir venjulega díselolíu; 

 
að þær geri úttekt á skipaflotanum sem nú þjónar löndunum, til að 
varpa ljósi á umfang þeirra breytinga sem innleiðing 
brennisteinstilskipunarinnar krefst;  

 
að þær vinni að því á vettvangi Evrópusambandsins, 
Alþjóðasiglingastofnunarinnar og öðrum alþjóðlegum vettvangi 
eftir því sem við á, að reglur sem gilda um losun brennisteins á 
Eystrasalti, Kattegat og í Norðursjó og einnig við strendur Norður-
Ameríku, gildi líka um önnur hafsvæði eins fljótt og unnt er;   
 
að þær skapi hagræna hvata til að auka notkun hreinni tækni í 
siglingum, sem byggist á reynslunni af norska NOx-sjóðnum. 
 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 
leggja einnig til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Noregs, Svíþjóðar og 
Finnlands um 

að þær samhæfi og veiti forgang framkvæmd áætlana um að efla 
og stækka járnbrautarkerfi á norðlægum svæðum ásamt tengingu 
við hafnir á Norðurlöndum utan SECA-svæðisins, til dæmis til 
Narvíkur og Þrándheims. 
 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 
leggja þar að auki til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Svíþjóðar og Finnlands 
um  

að þær kanni afleiðingar af innleiðingu brennisteinstilskipunarinnar 
fyrir atvinnugreinar sem standa mjög höllum fæti á afmörkuðum 
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svæðum, og hvort unnt sé að grípa til sérstakra svæðisbundinna 
úrræða á breytingatímanum til að komast hjá neikvæðum áhrifum 
innleiðingar brennisteinstilskipunarinnar á efnahag landshluta og 
svæða; 
 

og leggja einnig til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands 
og Svíþjóðar um 

að samstarfssamningar um fjármagn frá Byggðaþróunarsjóði ESB 
á tímabilinu 2014-2020 nái einnig til fjármögnunar innviða vegna 
siglinga, þar með talið gasstöðva (LNG-terminaler). 
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