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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Finansiering av infrastruktur for sjøtransport i 
partnerskapsavtaler om midler fra EUs struk-
turfond 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 

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. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 

Danmark 
Det er vigtigt, at infrastrukturen for søtransport udbygges, herunder i 
overensstemmelse med behovet for LNG terminaler. 
 
I udkastet til Danmarks partnerskabsaftale med Europa-Kommissionen for 
de såkaldte ESI-fonde (Regionalfonden, Socialfonden, Landbrugsfonden 
samt Hav- og Fiskerifonden) for perioden 2014-2020 er der ikke sket en 
prioritering af midler til fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige infrastrukturer, herunder investering i tekno-
logisk infrastruktur og transportinfrastruktur. Årsagen er en samlet vurde-
ring af, at midlerne i højere grad skal medvirke til at skabe vækst ved at 
fokusere indsatsen på øvrige mål som fx innovative energiløsninger og 
forbedring af små og mellemstore virksomheders energi- og ressourceef-
fektivitet. LNG-terminaler vil derfor, hvis der er tale om etablering af in-
frastruktur, ikke være støtteberettiget under den danske partnerskabsaf-
tale. 
 
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. 
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Den danske stat støtter imidlertid ansøgninger om støtte til LNG termina-
ler til det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T).  
 
Sverige 
Sverige ser behov av en fortsatt inriktning mot ett hållbart transportsy-
stem och där ingår bl.a. sjötransport. LNG är ett av flera alternativa 
bränslen för sjöfarten. Det är viktigt att inte utesluta andra alternativa 
bränslen. Det är hamnen och dess kunder som tar ställning till vilken sorts 
bränslebunkring som är efterfrågat och således gör störst nytta. 
  
I utkastet till partnerskapsöverenskommelse anger Sverige att Regional-
fondens insatser ska bidra till smarta och hållbara transportlösningar som 
underlättar kopplingar till omvärlden och ökar arbetskraftens rörlighet. Vi-
dare understödjer insatserna innovativ, hållbar och tillväxtorienterad ut-
veckling av transportsystemet. 
  
Detaljeringsnivån i partnerskapsöverenskommelsen är inte sådan att LNG-
terminaler pekas ut specifikt. Det finns dock en möjlighet att finansiera 
sjötransportåtgärder, t.ex. som rör LNG-terminaler via strukturfonderna 
liksom de även kan få bidrag via Fonden för ett sammanlänkat Europa. 
 
Finland 
Finland välkomnar alla finansieringskällor (inklusive de fonder Danmark 
nämner) för att främja användningen av LNG som marint bränsle.  
 
För att främja användningen av LNG som marint bränsle behövs det inte 
bara LNG-terminaler och LNG-bunkerfartyg, utan även LNG-drivna fartyg. 
Den 16 januari 2014 arrangerade Finland i egenskap av ordförande för 
Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) tillsam-
mans med HELCOM och två andra panbaltiska aktörer, det vill säga Bal-
tiska utvecklingsforumet (Baltic Development Forum) och Trafik- och lo-
gistikpartnerskapet inom den nordiska dimensionen (Northern Dimension 
Partnership on Transport and Logistic) på fartyget Viking Grace ett inter-
nationellt seminarium med temat hållbar sjöfart på Östersjön. Då utarbe-
tades en färdplan för hållbar sjöfart på Östersjön med fokus på att främja 
användningen av LNG. Diskussionen kring färdplanen har sedan fortsatt 
till exempel vid evenemanget Baltic Sea Days i S:t Petersburg och de run-
dabordsdiskussioner som där fördes om grön sjöfart den 21 mars. För 
detta tillfälle översattes färdplanen från engelska till ryska. Färdplanen 
diskuterades vidare vid ett internationellt sjöfartsmöte i Moskva den 28 
april. Diskussionen kommer troligen att fortsätta också vid toppmötet för 
Östersjöstaternas råd i Åbo (Turku) i Finland i juni. Avsikten med färdpla-
nen är att gå ut med information om hur viktigt det är att använda LNG 
som bränsle inom sjöfarten. Detta är viktigt dels för att uppfylla de 
skärpta miljöbestämmelserna, dels för att uppmuntra användningen av 
LNG i offentlig-privat samverkan (PPP). 
 
Bifogat finns den engelska versionen av färdplanen för hållbar sjöfart på 
Östersjön. 

3. Utvalgets betenkning 

Miljö- och naturresursutskottet samt näringsutskottet inser att partner-
skapsavtalen för medel från EU:s strukturfonder redan är klara och att 
länderna har haft olika hållningar i substans. Danmark vill låta marknaden 
styra vilka satsningar man ska göra och i övrigt stödja nationellt; Sverige 
har en öppen hållning i förhållande till vilka alternativa drivmedel man bör 
satsa på; medan Finland verkar gå in fokuserat på LNG, men utan att det 
framgår i meddelandet om Finland uttryckligen har tagit med satsningen 
på LNG i partnerskapsavtalet med EU.  
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Utskottens hållning är att vi sannolikt inte uppnår något ytterligare med 
denna rekommendation, utan att frågan om nationella satsningar på LNG 
och andra alternativa drivmedel, inom eller utanför partnerskapsavtal med 
EU, bättre kan drivas på annat sätt. 
 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget og 
Næringsutvalget 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser  
Rek. 39/2013/miljø som ferdigbehandlet for rådets del. 

 

 
Tammerfors, 22. september 2014 
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