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Referat 
Sjöfartsverket har gett VTI i uppdrag att analysera effekterna av de strukturella förändringar som 
gjorts i systemen för farleds- respektive lotsavgifter mellan 2017 och 2018. För att studera effekterna 
av förändringen i avgiftssystemet görs jämförelser mellan avgiftsuttaget 2018 med ett avgiftsuttag 
2017 som räknats upp för att generera samma totala intäktsnivå som 2018. Det som simuleras är alltså 
ett alternativ där Sjöfartsverket hade höjt avgiftsuttaget med tidigare avgiftssystem intakt. Att jämföra 
utfallen på detta sätt tydliggör på vilket sätt avgiftsuttaget från olika fartygssegment och fartygsstor-
lekar påverkats av själva systemförändringen. När det totala avgiftsuttaget från farledsavgifter jämförs 
enligt beskrivningen ovan är det i segmenten tank- och bulklastfartyg som avgiftsuttaget blir lägre 
2018. Detta indikerar att dessa segment gynnats av förändringen i avgiftssystemet. De segment som 
missgynnats är containerfartyg, roro-fartyg och torrlastfartyg. I genomsnitt har systemet 2018 gett 
lägre miljöincitament per fartyg än systemet 2017. Incitamentsbeloppet ökade dock 2019. Föränd-
ringen i hur lotsavgifterna tas ut ger störst effekt för segmenten ”Ro-ro-fartyg” och ”Torrlastfartyg”. 
För torrlastfartygen ger förändringen ett ökat avgiftsuttag på i genomsnitt cirka 1 500 kronor per 
lotsning och för Ro-ro-fartygen beräknas förändringen i avgiftssystemet ge lägre genomsnittlig 
lotsavgift per lotsning på cirka 2 600 kronor.  

För att översiktligt bedöma hur känslig sjöfarten kan vara för förändringar i farleds- och lotsavgifter 
har kostnader för ett antal transportupplägg mellan ett antal exempelrelationer studerats. Generellt 
gäller att farleds- och lotsavgifterna utgör en liten del av den totala transportkostnaden i de upplägg 
som studerats. Enkla kostnadsjämförelser likt de som presenteras i rapporten kan i första hand sägas 
tydliggöra sjöfartens och järnvägens skalfördelar. För att studera konkurrensytan krävs även 
bedömningar av andra logistiska faktorer som lager, sändningsfrekvenser, flexibilitet etc. 
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Abstract 
VTI has been assigned by the Swedish Maritime Administration (SMA) to analyze the effects of the 
structural changes made to the charging system for fairway and pilot fees between 2017 and 2018. To 
study the effects of the changed system, the sum of fees extracted in 2018 with the sum of fees 
extracted in 2017 are compared, but the latter figure is scaled up to generate the same amount of total 
income as in 2018. This is in order to simulate a scenario where the SMA would have raised its fees 
but kept its previous charging system. Comparing the two outcomes illustrates how the fees extracted 
from different vessel segments and sizes were affected by the changes made to the charging system. 
When the total value of extracted fairway fees before and after the change according to the description 
above are analyzed, the total value of extracted fees was lowered for the tanker and bulk segments in 
2018. This indicates that these segments benefited from the changed charging structure. The segments 
that were adversely impacted were container vessels, RoRo vessels and general cargo vessels. On 
average, the system in place since 2018 has led to lower environmental incentives per vessel than the 
system in place until 2017. However, the value of environmental incentives increased in 2019. The 
change in pilot fees had the largest effect on the RoRo and general cargo segments. For the general 
cargo segment, the change led to an increase in the value of pilot fees charged per service of around 1 
500 SEK and for RoRo vessels, the change is calculated to have led to a reduced average pilotage fee 
of around 2 600 SEK per service. In order to provide an overall view of how sensitive maritime 
transport is regarding changes in fairway dues and pilot fees, an analysis has been undertaken in which 
transport costs for a few trade links have been calculated. Simple cost comparisons like this can 
primarily be of use in highlighting the economies of scale inherent in shipping and rail transport 
operations. In order to study the extent of competition between modes, other logistical factors such as 
inventory holding, frequency of service, flexibility etc. need to be considered. 
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Förord 
På uppdrag av Sjöfartsverket har VTI utvärderat effekterna av Sjöfartsverkets nya modell för farleds- 
och lotsavgifter 2018. Målsättningen har varit att ta fram ett underlag till Sjöfartsverkets fortsatta 
arbete med systemet för farleds- och lotsavgifter. Sjöfartsverket har i synnerhet efterfrågat analyser av 
hur bytet av avgiftssystem har påverkat olika fartygssegment och effekterna av det nya miljö-
incitamentssystemet. Därutöver har VTI ombetts att studera för ett antal exempel i vilken grad lots- 
och farledsavgifter påverkar konkurrensytan mellan lösningar med och utan sjöfart.  

Resultaten som avser 2018 har vid tre tillfällen i slutet på 2019 diskuterats med en referensgrupp, 
sammansatt av Sjöfartsverket. I gruppen ingick Katarina Norén, Per Ängmo, Magnus Stephansson, 
Anders Westerlund och Emelie Angberg (samtliga Sjöfartsverket), Rikard Engström (Svensk Sjöfart), 
Johan Källsson (Thunbolagen/Svensk Sjöfart), Per Wimby (Stena Line), Christine Hanefalk (Sveriges 
Hamnar), Berit Blomqvist (Sveriges Skeppsmäklareförening), Pia Bergdahl (Trafikanalys), Björn 
Garberg och Pia Bergdahl (båda Trafikverket), Malin Lokrantz (Transportstyrelsen) samt Magnus 
Johansson och Inge Vierth (båda VTI). I början på 2020 inkluderade VTI, inom ramen för ett 
tilläggsuppdrag, data för 2019 i uppföljningen.  

Författarna tackar Joachim Henriksson (Sjöfartsverket) och Rickard Lindström (Clean Shipping Index) 
för tillhandahållning av data. Vi tackar även medlemmarna i referensgruppen för synpunkter på en 
tidigare version av denna rapport.  

Projektet genomfördes under perioden september 2019 till april 2020 och har finansierats av 
Sjöfartsverket.  

 

 

Stockholm, april 2020 

Inge Vierth 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018. En modelljämförelse för perioden 2017 
till 2019 

av Magnus Johansson (VTI), Inge Vierth (VTI) och Anders Bondemark, (VTI) 

 

Sjöfartsverket har gett VTI i uppdrag att analysera effekterna av de strukturella förändringar som 
gjorts i systemen för farleds- respektive lotsavgifter mellan 2017 och 2018. I synnerhet efterfrågas en 
analys av hur bytet av avgiftssystem har påverkat olika fartygssegment och storleksklasser. Förutom 
att klargöra effekterna ska analysen också utgöra ett stöd för Sjöfartsverket i arbetet med att vidare-
utveckla avgiftssystemet. VTI ska i en särskild analys studera effekterna av det nya miljöincitaments-
systemet. 

Sjöfartsverket finansieras till cirka 70 procent av farleds- och lotsavgifter från handelssjöfarten. 
Sjöfartsverkets möjlighet att avgiftsbelägga handelssjöfarten regleras i verkets instruktion (SFS 
2007:1161), regleringsbrev samt Förordning om farledsavgift (SFS 1997:1121). Den 1 januari 2018 
reviderade Sjöfartsverket sitt avgiftssystem enligt, bland annat, SJÖFS 2017:26.1 Det fanns fler skäl 
till förändringen. En viktig utgångspunkt var att det nya avgiftssystemet skulle ge en stabilare 
intäktsbild och utgöra en plattform för en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för Sjöfartsverket. En 
annan utgångspunkt var att modellen skulle förenklas genom att ta bort undantag och rabatter samt 
harmonisera reglerna mellan fartygssegmenten och mellan farledsavgifter och lotsavgifter. 

Farledsavgifter tas ut per anlöp, dels efter fartygets storlek och miljöprestanda, dels per det som lastas 
och lossas. För fartygsdelen innebar förändringen av avgiftssystemet följande: Från och med 1 januari 
2018 bestäms avgiften av den nettodräktighetsklass (10 klasser) fartygen befinner sig – i tidigare 
system sattes avgiften efter ton bruttodräktighet. I tidigare system betalade passagerarfartyg, 
kryssningsfartyg och järnvägsfärjor för de fem första anlöpen varje månad och övriga fartyg för de två 
första. I det nya systemet betalar samtliga fartyg för de fem första anlöpen varje månad. För de två 
första utgår full avgift, det tredje sker till 75 procent av full avgift, det fjärde till 50 procent och det 
femte till 25 procent. Utöver detta särskildes en så kallad beredskapsavgift som ska tydliggöra att en 
del av farledsavgiften täcker den beredskap Sjöfartsverket måste ha för sin lotsverksamhet. Fartygs-
avgiften, och i det nya systemet även beredskapsavgiften, påverkas av fartygens miljöprestanda. I det 
gamla systemet sattes en lägre avgift om fartyget hade ett NOX-certifikat, det vill säga ett utfärdat 
bevis av Sjöfartsverket, på att fartygets utsläpp av kväveoxider understeg en viss nivå. I det nya 
systemet klassificeras fartygen efter ett poängsystem som förutom NOX också betygsätter koldioxid-
utsläpp, utsläpp av svaveloxider samt partiklar, hantering av kemikalier och hantering av avfall. 
Poängen i respektive kategori summeras och placerar fartygen i fem klasser; A, B, C, D och E. Klass 
A ger en avgiftsreduktion på 90 procent, B – 70 procent och C – 10 procent. Klass D ger ingen 
reduktion, men finns med som inkörsport i systemet. Tanken är att ägare successivt ska vilja investera 
i förbättringar som gör att fartygen stiger i klass. Den sista klassen E indikerar enbart att fartygen 
saknar poäng. Ansvaret för att poängsätta fartyg har för närvarande ålagts Clean Shipping Index (CSI) 
och det kostar cirka 50 000 kronor per år att registrera sitt fartyg. För det som lastas och lossas har det 
nya systemet inneburit en ny definition av det gods som klassificeras som lågvärdig (både i det 
tidigare och i nuvarande system är avgiften lägre för vissa typer av lågvärdigt gods) samt att det 
tillkommit en avgift per passagerare. 

 
1 Förutsättningarna för avgiftsmodellen detaljeras i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 
2018:18) samt föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 
(SJÖFS 2018:19). 
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Beträffande lotsavgifterna har förändringen inneburit att avgifterna sätts efter samma nettodräktig-
hetsklasser som farledsavgifterna. I det tidigare systemet sattes avgifterna efter 14 bruttodräktighets-
klasser. 

För att studera effekterna av förändringen i avgiftssystemet görs i rapporten jämförelser mellan 
avgiftsuttaget 2018 med ett avgiftsuttag 2017 som räknats upp för att generera samma totala intäkts-
nivå som 2018. Det som simuleras är alltså ett alternativ där Sjöfartsverket hade höjt avgiftsuttaget 
med tidigare avgiftssystem intakt. Att jämföra utfallen på detta sätt tydliggör på vilket sätt avgifts-
uttaget från olika fartygssegment och fartygsstorlekar påverkats av själva systemförändringen. 
Eftersom fokus ligger på genomsnittliga eller totala avgiftsuttag kan studien också sägas analysera 
förändringarna ur Sjöfartsverkets perspektiv. 

Som bakgrund kan nämnas att det totala avgiftsuttaget ökade med 8,6 procent i fasta priser mellan 
2017 och 2018. Avgiftsuttaget från farledsavgifterna steg med 13,6 procent och avgiftsuttaget från 
lotstjänster sjönk med 0,6 procent. Trots avgiftsökningen steg antalet anlöp med 4,4 procent. I absoluta 
tal är det anlöp med färjor (ropax) och torrlastfartyg som ökat mest. Antalet genomförda lotsningar var 
i princip oförändrade. Antal fartyg som gjorde minst ett anlöp i svensk hamn ökade från 2 725 år 2017 
till 2 748 år 2018. Av dessa anlöpte 1 779 fartyg både 2017 och 2018. Drygt 40 procent av de fartyg 
som anlöper svensk hamn ligger inom kategorin ”Torrlastfartyg” medan knappt 70 procent av alla 
anlöp görs av fartyg inom kategorin ”Ropax, kryssning, färja”. Cirka 65 procent av fartygen som 
anlöper svensk hamn gör färre än 6 anlöp (cirka 30 procent gör bara ett anlöp), vilket innebär att 
endast cirka 35 procent av fartygen utnyttjar frekvensrabatten fullt ut. 

Avgiftsbytets effekt på olika segment av sjöfarten 

När det totala avgiftsuttaget från farledsavgifter jämförs enligt beskrivningen ovan är det i segmenten 
tank- och bulklastfartyg som avgiftsuttaget blir lägre 2018. Detta indikerar att dessa segment gynnats 
av förändringen i avgiftssystemet. De segment som missgynnats är containerfartyg, roro-fartyg och 
torrlastfartyg. Från dessa segment ökade avgiftsuttaget 2018 jämfört med ett tänkt uppräknat utfall 
2017. En del av förändringen inom segmentet torrlastfartyg förklaras av att anlöpen inom denna 
kategori ökade 2018, men studeras förändringen i genomsnittlig avgift per anlöp kvarstår segmentet 
torrlastfartyg som ett av de segment som missgynnats av förändringen i avgiftssystemet. Dock inte 
särskilt mycket, i genomsnitt cirka 1 500 kronor per anlöp. I detta fall framgår det att container-
fartygen och roro-fartygen är de som påverkats mest negativt. För dessa segment ökade den genom-
snittliga farledsavgiften per anlöp med cirka 10 500 respektive 5 500 kronor. För tank- och bulklast-
fartyg sjönk den genomsnittliga farledsavgiften per anlöp med mellan 3 000 och 7 500 kronor 
beroende på segment. För det segment som gör mest anlöp, ”Ropax, kryssning och färja” blev den 
genomsnittliga farledsavgiften per anlöp i princip oförändrad. 

Förändringen i hur lotsavgifterna tas ut ger störst effekt för segmenten ”Ro-ro-fartyg” och ”Torrlast-
fartyg”. För torrlastfartygen ger förändringen ett ökat avgiftsuttag på i genomsnitt cirka 1 500 kronor 
per lotsning, vilket innebär en ökning på i genomsnitt cirka 11 procent. För Ro-ro-fartygen beräknas 
förändringen i avgiftssystemet ge lägre genomsnittlig lotsavgift per lotsning på cirka 2 600 kronor, 
vilket innebär en minskning på i genomsnitt knappt 12 procent. 

I absoluta tal ser vi sammantaget störst ökning av avgiftsuttaget från torrlastfartygen. Fartygen i detta 
segment har erlagt högre avgifter med 2018 års system både vad gäller lots- och farledsavgifter. 
Jämfört med 2017 års system ökar avgiftsuttaget med knappt 20 procent (drygt 8 procent om vi 
beaktar förändringen av antalet anlöp). Även containerfartygen missgynnas totalt sett. Procentuellt sett 
är det detta segment som missgynnas mest (ett ökat avgiftsuttag totalt med drygt 9 procent eller knappt 
12 procent om förändringen i antal anlöp tas i beaktande). I detta fall på grund av ändringen i systemet 
för farledsavgifter. Containerfartygen som segment gynnas av förändringen i systemet för lotsavgifter. 
Det segment som gynnats mest av 2018 år system är ”Tank- och bulklastfartyg”. Inom detta segment 
är det framförallt fartygskategorierna oljetank-, gastank- och bulklastfartyg som får lägre avgifter med 
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det nya systemet. För dessa kategorier blir avgiftsuttaget lägre både från lots- och farledsavgifterna 
och jämfört med 2017 års system så innebär det ett lägre avgiftsuttag på cirka 18, 12 respektive 10 
procent (9, 13 respektive 10 vid beaktande av förändringar i antal anlöp). För det segment som står för 
merparten av anlöpen ”Ropax, kryssning och färja” sjunker avgiftsuttaget något med det nya systemet, 
cirka 3 procent (7 procent vid kontroll av anlöp). I detta fall är det framförallt farledsavgifterna som 
påverkar eftersom många fartyg i detta segment opererar med kaptener som innehar lotsdispens. Mest 
obalanserat är utfallet för segmentet ”Ro-ro-fartyg”. Detta segment får en relativt kraftig ökning av 
avgiftsuttag från farledsavgifter, men samtidigt en relativt kraftig reduktion i avgiftsuttag från 
lotsningar. Totalt ger 2018 års system knappt 4 procent lägre avgiftsuttag jämfört med vad 2017 års 
system skulle ha gett (drygt 1 procent vid kontroll av anlöp). Det segment som påverkas mest 
procentuellt sett är ”Kylfartyg”. Avgiftsuttaget från detta segment sjunker med 64 procent (36 procent 
vid kontroll av anlöp) med 2018 års system. Detta är dock ett mindre segment där enskilda fartyg kan 
ha stor inverkan på utfallet för segmentet som helhet. 

Bytet till farledsavgifter per nettodräktighetsklass istället för per faktiskt bruttotonnage gynnar totalt 
sett fartygen i nettodräktighetsklasserna 1 (0–999), 5 (6 000–9 999), 6 (10 000–14 999), 8 (30 000–
59 999) och 10 (100 000 eller mer). Övriga nettodräktighetsklasser missgynnas. Utvecklingen här 
påverkas av hur sambandet mellan netto- och bruttodräktighet ser ut för fartygen inom olika storleks-
klasser och fartygssegment. Att byta till en fast avgift per ton nettodräktighet istället för per nettodräk-
tighetsklass – som ger samma totala avgiftsuttag – skulle ge lägre avgifter för samtliga segment 
förutom ”Ropax, kryssning och färja” samt oljetankers. Båda dessa segment innehåller stora fartyg 
som gynnas av att avgifterna i 2018 års system inte stiger linjärt över nettodräktighetsklasserna och att 
nettodräktighetsklasserna inte är enhetliga. De större klasserna är bredare. 

Det har även gjorts ett försök att studera hur det genomsnittliga farledsavgiftsuttaget per anlöp 
påverkas för olika nettodräktighetsklasser inom olika fartygssegment. För att göra analysen mer stabil 
har endast fartyg som gjort minst tio anlöp per år inkluderats. Analysen visar att förändringen i 
systemet för farledsavgifter inom vissa fartygssegment ger ett varierande utfall över nettodräktighets-
klasserna. Inom segmentet ”Tank- och bulklastfartyg” ger systemändringen exempelvis lägre genom-
snittlig farledsavgift per anlöp i nettodräktighetsklasserna 1, 2, 4, 7 och 8 och högre genomsnittlig 
farledsavgift per anlöp i nettodräktighetsklasserna 3, 5 och 6. För segmentet ”Torrlastfartyg”, som 
påverkas mycket totalt sett, ligger de genomsnittliga ökningarna per anlöp framförallt i nettodräktig-
hetsklasserna 3, 4 och 5. I den minsta nettodräktighetsklassen beräknas bytet av avgiftssystem ge en 
lägre genomsnittlig kostnad per anlöp. 

Den förändrade frekvensrabatten 2018, som innebar att samtliga fartyg och inte bara passagerar- och 
kryssningsfartyg, ska betala för sina fem första anlöp varje månad, har naturligtvis gjort att antalet 
debiterade anlöp ökat. Störst ökning i andel debiterade anlöp har pråmar där andelen ökade med 31,5 
procentenheter. Även i kategorin ”ro-ro-fartyg” ökade andelen relativt mycket, drygt 26 procent-
enheter. För kategorierna ”Oljetankfartyg” och ”Gastankfartyg” ökade andelen med cirka 20 procent-
enheter. För kategorin ”Ropax, kryssning, färja” ligger som väntat andelen i princip oförändrad. 
Eftersom denna kategori står för en så stor andel av samtliga anlöp blir den totala ökningen av andelen 
debiterade anlöp endast drygt 5 procentenheter, andelen gick från 23 till 28 procent. Studeras antalet 
fartyg inom olika segment som tar del av frekvensrabatterna är det förutom passagerarfartygen framför 
allt inom segmentet ”Ro-ro-fartyg” och fartygskategorin ”Oljetankfartyg” som en hög andel av 
fartygen gör mer än fem anlöp per månad. Upp till 30 procent av fartygen i dessa kategorier gör mer 
än fem anlöp en given månad. 

Sammantaget visar analysen att det finns stora skillnader i hur bytet av avgiftssystem påverkat olika 
fartygssegment och/eller storleksklasser av fartyg. Även inom segment finns det stora variationer. 
Förändringarna av farleds- och lotsavgifter har delvis påverkat segmenten och storleksklasserna i olika 
riktningar. 
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I en särskild analys testades effekten av att plocka bort särbehandlingen av lågvärdigt gods. Om allt 
gods avgiftsätts som högvärdigt påverkas som förväntat bulkfartyg, torrlast och pråm mest. Gods-
avgiftsuttaget från dessa segment skulle öka med mellan cirka 30 till 80 procent, beroende på segment 
och storleksklass. År 2018 skulle detta ha gett ett ökat avgiftsuttag på totalt 23,7 miljoner kronor.  

Effekter av bytet av miljöincitament  

Det nya systemet för miljöincitament, baserat på poängsättning via Clean Shipping Index (CSI) i fem 
kategorier, har gjort att fler fartyg erhåller miljöincitament. Jämfört med systemet med NOX-certifikat 
tar dubbelt så många fartyg del av incitamenten 2018. Det finns en viss tröghet när det gäller att 
registrera fartygen i CSI, vilket märks i att antalet registrerade fartyg fortsatt att öka till 2019. Vid 
slutet av 2019 var 94 fartyg registrerade. 

År 2018 utgjorde de 65 CSI-registrerade fartygen som erhöll incitament 2,4 procent av samtliga fartyg 
som gjorde minst ett anlöp i svensk hamn. Dessa fartyg stod samtidigt för drygt 47 procent av samtliga 
anlöp. 

I genomsnitt har systemet 2018 gett lägre miljöincitament per fartyg än systemet 2017. Totalt uppgick 
incitamenten till 36,9 miljoner kronor 2018. År 2017 gavs incitament motsvarande 66,1 miljoner 
kronor (i 2018 års prisnivå) och det var 32 fartyg som innehade ett NOX-certifikat. Incitaments-
beloppet ökade dock till 61,3 miljoner kronor 2019.   

Det nya systemet kan sägas ha försvagat incitamenten att göra investeringar för att reducera utsläpp av 
kväveoxider i och med att incitamenten per fartyg blivit lägre i det nya systemet och att det nu går att 
få en hög reduktion i farledsavgift genom att göra förbättringar i andra miljökategorier än utsläpp av 
kväveoxider (CO2, SOX och partiklar, hantering av kemikalier samt hantering av avfall). Samtidigt 
hade 33 av de 65 CSI-registrerade fartygen 2018 Tier III, det vill säga bästa klass vad gäller 
NOX-utsläpp enligt IMO:s standardiseringsförfarande. 

Det är framförallt de fartyg som uppnår miljöklass A eller B i CSI-systemet som får en hög avgifts-
reduktion (90 respektive 70 procent). Detta gör att det 2018 var få fartyg som utnyttjade merparten av 
incitamenten. Det var 28 fartyg som uppnådde CSI-klass A eller B och dessa erhöll 83 procent av det 
totala beloppet för incitament 2018. De sex fartyg inom segmentet ”Ropax, kryssning och färja” som 
fick störst avgiftsreduktion via miljöincitament stod för knappt 60 procent av det totala incitaments-
beloppet 2018. 

Det är framförallt i de fartyg som gör många anlöp som det är lönsamt att investera för att nå en bättre 
miljöklass. De fartyg som tar del av miljöincitamenten har därmed också stor nytta av frekvens-
rabatten. Detta gällde i stor utsträckning för de 28 fartyg som utnyttjade 30,6 av 36,9 miljoner kronor i 
miljöincitament 2018. 

En anmärkning på CSI-systemet i sig är att de flesta fartyg som registrerade sig 2018 fick höga poäng i 
kategorierna CO2 och hantering av avfall. I dessa kategorier har de registrerade fartygen därmed liten 
utvecklingspotential redan från starten av systemet. 

Om CSI-systemet hade viktats om så att kategorierna CO2 samt NOX gett högre poäng än övriga 
kategorier (i nuvarande system väger poängen i alla kategorier lika mycket i beräkningen av ett fartygs 
totala poäng) skulle fler fartyg hamnat i klasserna A och B. Detta innebär i sin tur att det totala 
beloppet till incitament skulle ha ökat från 36,9 till 45,1 miljoner kronor 2018. Det genomsnittliga 
incitamentet per fartyg i klasserna A och B skulle ha blivit 1,4 respektive 1,1 miljoner kronor, vilket 
kan jämföras med det genomsnittliga incitamentet per fartyg 2017 på lite drygt 2 miljoner kronor.   

Med de uppgifterna som vi har till förfogande idag är det svårt att avgöra hur miljöincitamenten har 
påverkat (och kommer att påverka) utsläppen av CO2, NOX, SOX och PM samt miljökvalitetsmålen.  
Minskningen av NOX-utsläppen i Östersjön Skagerrak och Kattegatt borde ligga i intervallet 11 000–
17 000 ton per år, som Lindé et al. (2019) anger. Faktumet att de 65 fartyg (2,4 % av samtliga fartyg) 
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som fick miljöincitament 2018 stod för 47,1 procent av anlöpen i de svenska hamnarna indikerar att 
dessa fartyg också genomförde en stor del av de seglade kilometerna i närområdet. För att kunna uttala 
sig mer specifikt skulle det krävas uppgifter om sträckan som fartygen har seglat i ett specificerat 
område (det kunde vara ett krav att fartygen anger seglade sträckan och bränsleförbrukningen) och 
emissionsfaktorer för de fartygen som får miljöincitament.  

Konkurrens mellan trafikslagen  

För att översiktligt bedöma hur känslig sjöfarten kan vara för förändringar i farleds- och lotsavgifter 
har kostnader för ett antal transportupplägg mellan ett antal exempelrelationer (Karlstad till Hull, Mora 
till Bryssel, Jönköping till Paris, Gävle till Hamburg, Smedjebacken till Düsseldorf och Brofjorden till 
Gävle) studerats. Generellt gäller att farleds- och lotsavgifterna utgör en liten del av den totala 
transportkostnaden i de upplägg som studerats. Undantaget är transporter mellan Karlstad och Hull, 
det vill säga en transport som startar/slutar i Vänern. I detta fall utgör lotsavgiften cirka 9 procent och 
farledsavgiften cirka 5 procent av den beräknade totala transportkostnaden 2018. I övriga exempelrela-
tioner beräknas avgifternas samlade andel till som mest cirka 1 procent. 

Enkla kostnadsjämförelser likt de som presenteras i denna rapport kan i första hand sägas tydliggöra 
sjöfartens och järnvägens skalfördelar. För att studera konkurrensytan krävs även bedömningar av 
andra logistiska faktorer som lager, sändningsfrekvenser, flexibilitet etc. Det finns också trögheter i 
förändringen av transportupplägg, vilket gör att studier av konkurrensytan mellan trafikslag bör beakta 
någorlunda långa tidsserier. Eftersom det avgörande i valet av upplägg är hur priser faller ut relativt 
varandra, kräver en fördjupad studie även en kartläggning av hur kostnader och avgifter utvecklas för 
lastbils- och järnvägstransporter. Sjöfartens konkurrensnackdelar kan dock, i stor utsträckning, sägas 
ligga i högre tidsåtgång och behovet av att ”hitta” tillräckligt stora volymer i olika hamn till hamn-
relationer. 

Att trafikslagens andelar av godstransportarbetet har varit relativt stabilt över tid vittnar om att det 
generellt är svårt att flytta volymer mellan väg, järnväg och sjö. Delvis förklaras detta av att 
trafikslagen i ganska stor utsträckning kompletterar varandra. 
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Summary 

Evaluation of the Swedish Maritime Administration’s new system for fairway dues and pilot 
fees. A model comparison for the period 2017 to 2019 

by Magnus Johansson (VTI), Inge Vierth (VTI) and Anders Bondemark, (VTI) 

 

VTI has been assigned by the Swedish Maritime Administration to analyze the effects of the structural 
changes made to the charging system for fairway dues and pilot fees between 2017 and 2018. An 
analysis of how the changes affected various shipping segments (vessel types and sizes) was 
particularly requested. Besides describing the consequences of the changes, the analyses were to 
provide guidance to the Swedish Maritime Administration in its continued development of the 
charging systems. VTI will also study the effects of the new environmental incentives system. 

Fairway dues and pilot fees from commercial shipping accounts for around 70 percent of the Swedish 
Maritime Administration’s funding. The Swedish Maritime Administration’s authorization to levy fees 
on commercial shipping is regulated by its instruction (SFS 2007:1161), its appropriation directions 
and the ordinance on fairway dues (SFS 1997:1121). On January 1st, 2018, the Swedish Maritime 
Administration revised its charging system according to SJÖFS 2017:26 among others. There were 
multiple reasons for implementing the changes. An important motivation was for the new charging 
system to provide a more stable flow of revenues and contribute to the Swedish Maritime 
Administration’s long-term economic stability. Another motivation was to simplify the charging 
system by removing exceptions and rebates and harmonize differing rules for different vessel 
segments and for fairway dues and pilot fees. 

Fairway dues are charged per port call, differentiated on the basis of vessel size and environmental 
performance as well as on the basis of loaded/unloaded cargo. Concerning the vessel-related part of 
the fairway dues, the change meant the following: From January 1st, 2018, the amount charged is 
decided by the net tonnage (10 classes) of vessels – in previous charging systems the amount was 
determined by gross tonnage. In previous charging systems, passenger ships, cruise ships and train 
ferries were charged for the first five calls each month and other vessels were charged for the first two 
calls each month. In the new system, all vessels are charged for the first five calls each month. The 
first two calls are charged at full price, while the third, fourth and fifth calls during a month are 
charged at a reduced rate of 75 percent, 50 percent and 25 percent respectively. In addition, a so-called 
readiness fee was introduced, which was to explicate that a part of the fairway dues is charged in order 
to cover the costs of readiness in the Swedish Maritime Administration’s pilot operations. The vessel-
related part of the fairway dues and the readiness fee in the new system depend on vessels’ 
environmental performance. In the previous system, a lower charge was levied if a vessel had a NOX-
certificate, which was a certified proof that the vessel’s emissions of nitrogen oxides were below a 
certain level. Under the new system, vessels are classified according to a point-based system which 
takes into account (in addition to NOX-emissions) carbon dioxide emissions, sulphur oxide and particle 
emissions, chemicals management and waste management. The points given for each respective 
category are summarized and depending on the total score, vessels are classified as A, B, C, D or E. 
Class A means that the vessel’s fee is reduced by 90 percent. The reductions for B and C are 70 
percent and 10 percent respectively. Being classified as D awards no reduction. The idea is that ship 
owners should want to successively invest in improvements in order to achieve a higher classification. 
The final class, E, indicates that a vessel has not been scored. The responsibility for scoring vessels 
currently lies on Clean Shipping Index (CSI) and the cost of registering a ship into the system is 
around 50 000 SEK per year. Concerning the goods-related part of the fairway dues, the new system 
includes a changed definition of what constitutes low value cargo. This is of importance because low 
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value cargo is charged a lesser amount than high value cargo (under the new system and under 
previous systems). Another addition in the new system is a fee per passenger. 

Concerning pilot fees, the change has meant that fees are now differentiated according to the same net 
tonnage classes used for determining fairway dues. Under the previous system, pilot fees were 
differentiated according to 14 classes of gross tonnage. 

In order to study the effects of the changed charging system, this report compares the sum of fees 
extracted in 2018 with the sum of fees extracted in 2017, but the latter figure is scaled up to generate 
the same amount of total income as in 2018. This is in order to simulate a scenario where the Swedish 
Maritime Administration would have raised its fees but kept its previous charging system. Comparing 
these two outcomes illustrates how the fees extracted from different vessel segments and sizes were 
affected by the changes made to the charging system. Since the focus of the report is on average or 
total extracted fees, the changes can be viewed from the perspective of the Swedish Maritime 
Administration. 

It can be mentioned that the total value of fees extracted increased by 8,6 percent in real terms between 
2017 and 2018. The sum of extracted fairway dues rose by 13,6 percent and the sum of extracted pilot 
fees decreased by 0,6 percent. Despite the increase in extracted fees, the number of port calls rose by 
4,4 percent. In absolute terms, the largest increase was seen for ferries (RoPax) and general cargo 
ships. There was basically no change in the number of pilot services performed. The number of vessels 
calling at least once at a Swedish port increased from 2 725 in 2017 to 2 748 in 2018. Out of these 
vessels, 1 779 vessels called at a Swedish port both during 2017 and 2018. Roughly 40 percent of 
vessels calling at Swedish ports are in the category “general cargo”, while around 70 percent of all 
port calls are made by ships belonging to the category “RoPax, cruise, ferry”. Around 65 percent of 
vessels calling at Swedish ports perform fewer than 6 calls (around 30 percent only call once), which 
means that only around 35 percent of vessels can make full use of the frequency discount. 

The effects of a changed charging structure on different shipping segments 

When the total value of extracted fees before and after the change according to the description above 
are analyzed, it is clear that the total value of extracted fees was lowered for the tanker and bulk 
segments in 2018. This indicates that these segments benefited from the changed charging structure. 
The segments that were adversely impacted were container vessels, RoRo vessels and general cargo 
vessels. The total value of extracted fees from these segments increased in 2018 relative to a scenario 
where the charges from 2017 were scaled up as described above. Part of the change in the general 
cargo segment can be explained by the fact that the number of calls in this segment increased. 
Studying the change in average fees extracted per call however also shows that the general cargo 
segment was negatively impacted, though quite moderately so. On average, this effect was around 
1 500 SEK per port call. In this case, container and RoRo vessels were those that were most negatively 
affected. In these segments, the average value of fairway dues per call increased by roughly 10 500 
SEK and 5 500 SEK respectively. For tankers and bulk vessels, the average value of fairway dues per 
call was reduced by between 3 000 and 7 500 SEK, depending on the segment. For the segment with 
the most calls, “RoPax, cruise and ferries”, the average value of fairway dues per call was essentially 
unchanged. 

The change in pilot fees had the largest effect on the RoRo and general cargo segments. For the 
general cargo segment, the change led to an increase in the value of pilot fees charged per service of 
around 1 500 SEK. This amounts to an increase of roughly 11 percent. For RoRo vessels, the change 
is calculated to have led to a reduced average pilotage fee of around 2 600 SEK per service. This 
amounts to a reduction of barely 12 percent. 

In absolute terms, the largest increase of fees extracted comes from general cargo ships. The vessels in 
this segment have paid higher fees under the 2018 system both in terms of fairway dues and pilot fees. 
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Compared to the system in place until 2017, the value of extracted fees increased by around 20 percent 
(roughly 8 percent if the change in the number of calls is taken into account). The container vessel 
segment was also adversely affected on the whole. In percentage terms, this is the segment that is most 
negatively affected (the total value of fees extracted increased by 9 percent, or 12 percent if the change 
in number of calls is taken into account). In this case the negative impact is due to the changed fairway 
dues. The container vessel segment benefited from the change in pilot fees. The segment that benefited 
the most from the change in 2018 was “tanker and bulk vessels”. Within this segment, oil tankers, gas 
tankers and dry bulk ships are those that particularly benefited in terms of lower charges. These vessel 
categories benefited both from lower fairway dues and lower pilot fees. Compared to the system in 
place until 2017, the change meant a reduced value of extracted charges corresponding to around 18, 
12 and 10 percent respectively (9, 13 and 10 percent when taking into account changes in the number 
of calls made). For the segment of vessels that made the most port calls, “RoPax, cruise and ferries”, 
the total value of charges extracted was somewhat reduced under the new system (3 percent, or 7 
percent if taking into account changes in the number of calls made). In this case, it is mostly the 
fairway dues that affect the outcome, since many vessels in this segment operate with navigational 
officers holding a pilotage exemption certificate. The most unbalanced outcome is that of RoRo 
vessels. This segment saw a relatively large increase in the total value of extracted fairway dues but 
also a relatively strong reduction in the total value of pilot fees extracted. In total, the system put in 
place in 2018 led to a total value of charges extracted that was around 4 percent lower compared to the 
system in place until 2017 (roughly 1 percent if taking account changes in the number of calls made). 
The segment that was most affected in percentage terms is “Reefer ships”. The total value of extracted 
charges from this segment was reduced by 64 percent (36 percent if accounting for changes in the 
number of calls made). However, this is a small segment where individual vessels may have had a 
large impact on the outcome for the segment as a whole. 

Changing the size differentiation in the charging system to net tonnage classes instead of gross 
tonnage was beneficial on the whole for vessels in net tonnage classes 1 (0–999), 5 (6 000–9 999), 
6 (10 000–14 999), 8 (30 000–59 999) and 10 (100 000 or above). Vessels belonging to other net 
tonnage classes were adversely affected on the whole. This development is influenced by the 
relationship between net and gross tonnage in the various vessel and size segments. Switching from a 
fixed charge per net tonnage unit instead of charging according to net tonnage class (in such a way that 
the total value of extracted charges would be identical), would yield lower charges for every segment 
except for “RoPax, cruise and ferries” and oil tankers. Both of these segments contain large vessels 
that benefit from the fact that the charges under the 2018 system do not increase linearly across the net 
tonnage classes, and the fact that the classes are not uniform. The higher net tonnage classes contain a 
wider range of vessel sizes. 

An attempt has also been made to study how the average extracted fairway dues per call was affected 
for different net tonnage classes within different vessel segments. In order to make the analysis more 
stable, only vessels that made at least ten calls per year were included. The analysis shows that the 
change in the charging system for fairway dues within certain vessel segments led to varied outcomes 
across the net tonnage classes. In the segment “Tanker and bulk vessels”, the changed charging system 
for example led to a lower average value of fairway dues per call in net tonnage classes 1, 2, 4, 7 and 8 
and a higher average value of fairway dues per call in net tonnage classes 3, 5 and 6. In the segment 
“General cargo”, which is greatly affected on the whole, the average increases per call are most 
notable in net tonnage classes 3, 4 and 5. For the smallest net tonnage class, the changed charging 
system led to a lower average cost of fairway dues per call. 

The changed frequency discount in the 2018 system, which meant that all vessels (not just passenger 
and cruise ships), were to be charged for the first five calls each month, has naturally led to an 
increased number of charged port calls. The largest increase in the share of charged calls can be seen 
for barge vessels, where the share increased by 31,5 percentage points. A large relative increase can 
also be seen for the category “RoRo vessels”, where the share of charged calls increased by around 26 
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percentage points. For the categories “Oil tankers” and “Gas tankers”, the share of charged calls 
increased by around 20 percentage points. For the category “RoPax, cruise and ferries” the share of 
charged calls was essentially unchanged, which could be expected. Because this category represents 
such a large portion of the total number of port calls made, the total increase in the share of charged 
calls was only 5 percentage points. This share increased from 23 to 28 percent. Besides passenger 
vessels, the share of vessels that make use of the frequency discount is largest for RoRo vessels and oil 
tankers. Up to 30 percent of vessels in these categories make more than five calls during a given 
month. 

On the whole, the analysis shows that there are large differences in how the changed charging system 
affected various vessel segments and/or size classes. There are large variations even within segments. 
The changes in fairway dues and pilot fees have to some extent affected segments and size classes in 
different directions. 

In a separate analysis, the effect of removing the special treatment of low valued cargo was 
investigated. If all cargo were to be charged as a high valued cargo, the most affected segments would 
be bulk vessels, general cargo vessels and barges. The value of extracted cargo-related charges from 
these segments would increase by between 30 to 80 percent, depending on vessel segment and size 
class. In 2018, this would have yielded an increased value of extracted charges corresponding to 23,7 
million SEK in total. 

Effects of changed environmental incentives 

The new system for environmental performance incentives, bases on a scoring system via Clean 
Shipping Index (CSI) and five categories, has led to a larger number of vessels qualifying for 
environmentally based discounts. Compared to the system with NOX-certificates, a doubled number of 
vessels took part in the incentive scheme in 2018. There is some inertia when it comes to registering 
vessels into the CSI system, which has had the noticeable effect that the number of registered vessels 
continued to increase until 2019. By the end of 2019, 94 vessels were registered. 

During 2018, the 65 CSI-registered vessels which were eligible for environmental discounts accounted 
for 2,4 percent of all vessels calling at least once in a Swedish port. These ships together account for 
roughly 47 percent of all calls. 

On average, the system in place since 2018 has led to lower environmental incentives per vessel than 
the system in place until 2017. In total, the realized incentives amounted to 36,9 million SEK in 2018. 
During 2017, the incentives amounted to 66,1 million SEK (2018 price level) and NOX-certificates 
were held by 32 vessels. However, the value of environmental incentives increased to 61,3 million 
SEK in 2019. 

The new system can be said to have weakened the incentives to invest in measures to reduce NOX 
emissions. This is because the incentives per vessel are lower under the new system and because it is 
now possible to qualify for a reduced fairway charge by improving other aspects of environmental 
performance than NOX (CO2, SOX and particles, management of chemicals and waste). At the same 
time, 33 out of the 65 CSI-registered vessels in 2018 were classified as Tier III, meaning that they had 
the highest rating regarding NOX-emissions according to IMO’s standardization system. 

It is mainly the vessels that achieve class A or B in the CSI system which receive a sizeable discount 
(90 or 70 percent, respectively). This led to a situation where most of the total environmental discounts 
were received by a small number of vessels. The 28 vessels which achieved class A or B received 83 
percent of the total environmental discounts given in 2018. The six vessels in the segment “RoPax, 
cruise and ferries” which received the largest environmental discounts accounted for around 60 
percent of the total value of environmental discounts in 2018. 
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A noteworthy point regarding the CSI system is that most vessels which registered in 2018 scored 
highly in the categories CO2 and waste management. In these categories, the registered vessels 
therefore had little incentive to make improvements. 

If the CSI system had been weighted so that the categories CO2 and NOX would have awarded higher 
points than the other categories (in the current method of scoring, all categories carry the same weight 
in computing a vessel’s total score), more vessels would have been awarded A or B scores. This in 
turn would have meant that the total value of environmental discounts would have increased from 36,9 
to 45,1 million SEK in 2018. The average discount per vessel in classes A and B would have been 1,4 
million SEK and 1,1 million SEK respectively. This can be compared with the average discount per 
vessel in 2017, which was roughly 2 million SEK. 

Given the available information, it is difficult to determine how the environmental incentives have 
affected (and will continue to affect) the emissions of CO2, NOX, SOX and PM as well as the 
fulfillment of environmental quality objectives. The reduction of NOX-emissions in the Baltic Sea, 
Skagerrak and Kattegatt ought to be in the range of 11 000 – 17 000 tons per year, as stated by Lindé 
et al. (2019). The fact that the 65 vessels (accounting for 2,4 percent of all vessels) which received 
environmental discounts in 2018 accounted for 47,1 percent of port calls in Sweden indicates that 
these vessels also accounted for a large share of the vessel kilometers travelled in the area. In order to 
arrive at more specific conclusions, more information regarding vessels’ distances traveled (a 
suggestion could be to mandate that vessels state their travelled distance and fuel consumption) and 
emission factors for the vessels receiving environmental discounts. 

Competition between transport modes 

In order to provide an overall view of how sensitive maritime transport is with regard to changes in 
fairway dues and pilot fees, an analysis has been undertaken in which transport costs for a number of 
trade links have been calculated. These trade links include Karlstad to Hull, Mora to Brussels, 
Jönköping to Paris, Gävle to Hamburg, Smedjebacken to Düsseldorf and Brofjorden to Gävle. In 
general, it is found that the fairway dues and pilot fees account for a small share of the total transport 
costs in the constructed examples. The link between Karlstad and Hull is an exception. This is a link 
originating/ending in Lake Vänern. In this case, the pilot fee accounts for around 9 percent of the total 
transport cost in 2018 and the fairway dues similarly account for 5 percent. For the other links, the 
total value of charges (pilot fees and fairway dues) amounted at most to around 1 percent of total 
transport costs. 

Simple cost comparisons like those presented in this report can primarily be of use in highlighting the 
economies of scale inherent in shipping and rail transport operations. In order to study the extent of 
competition between modes, other logistical factors such as inventory holding, frequency of service, 
flexibility etc. need to be considered. There is some degree of inertia associated with the change of 
transport mode, which necessitates time series data covering a sufficient length of time in order to 
study competition between modes. Since the relative prices of different transport options is crucial 
information, a more in-depth study would also require more knowledge regarding how costs and fees 
have developed for trucking and rail freight operations. Shipping’s competitive disadvantage can 
however, to a large extent, be described as having to do with long lead times and the troubles of 
finding sufficient volumes on port-to-port links. 

The fact that the shares of freight transport ton-kilometers has been relatively stable over time 
indicates that it is, in general, difficult to shift volumes from one mode to another. This is in part 
explained by the fact that the different freight transport modes serve as complements to a large degree. 
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1. lnledning 
Sjöfartsverket finansieras till cirka 70 procent av farleds- och lotsavgifter från handelssjöfarten. 
Sjöfartsverkets möjlighet att avgiftsbelägga handelssjöfarten regleras i verkets instruktion (SFS 
2007:1161), regleringsbrev samt Förordning om farledsavgift (SFS 1997:1121).  

Den 1 januari 2018 reviderade Sjöfartsverket sitt avgiftssystem enligt, bland annat, SJÖFS 2017:26.2 
Det fanns fler skäl till förändringen. En viktig utgångspunkt var att det nya avgiftssystemet skulle ge 
en stabilare intäktsbild och utgöra en plattform för en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för 
Sjöfartsverket. En annan utgångspunkt var att modellen skulle förenklas genom att ta bort undantag 
och rabatter samt harmonisera reglerna mellan fartygssegmenten och mellan farledsavgifter och 
lotsavgifter. Nedan finns en jämförelse av den nuvarande och den föregående avgiftsmodellen. 

1.1. Uppdrag  
Sjöfartsverket har gett VTI i uppdrag att analysera effekterna av de strukturella förändringar som 
gjorts i systemen för farleds- respektive lotsavgifter mellan 2017 och 2018. I synnerhet efterfrågas en 
analys av hur bytet av avgiftssystem har påverkat olika fartygssegment och storleksklasser. Förutom 
att klargöra effekterna ska analysen också utgöra ett stöd för Sjöfartsverket i arbetet med att vidare-
utveckla avgiftssystemet. VTI ska i en särskild analys studera effekterna av det nya miljöincitaments-
systemet. Genom att studera ett antal exempel på transportlösningar för olika transportrelationer ska 
VTI också undersöka i vilken grad lots- och farledsavgifter påverkar konkurrensytan mellan lösningar 
med sjöfart och lösningar utan sjöfart. Uppdraget i sin ursprungliga form, inklusive hänvisningar till 
de avsnitt där resultaten redovisas, finns i Bilaga 1. Vissa delar av uppdraget justerades efter samråd 
med Sjöfartsverket. De ändringar som gjorts framgår av Bilaga 1. 

Övergripande ska resultaten kunna användas till en diskussion om hur avgiftssystemet generellt och 
miljöincitamentssystemet i synnerhet påverkar Sjöfartsverkets möjligheter att styra sjöfarten mot 
uppsatta transportpolitiska mål. 

I analysen inkluderas ett antal särskilt utpekade frågeställningar:  

1. Hur har övergången från att debitera efter fartygets bruttodräktighet till fartygets 
nettodräktighet påverkat de fartygsbaserade avgifterna för de olika fartygssegmenten? 

2. Hur skulle avgifterna i de olika segmenten påverkas om allt gods klassificeras som 
högvärdigt? 

3. Hur mycket skulle en omviktning av Clean Shipping index (CSI)-poängen till att högre 
prioritera NOX och CO2 påverka utfallet? 

4. Hur påverkas utfallet om fartygs- och beredskapsavgiften tas ut per nettodräktighet istället för 
per nettodräktighetsklasser? Denna fråga ersatte fråga 1 i den ursprungliga uppdragstexten, se 
Bilaga 1. 

I ett tillägg till uppdraget ombads författarna att uppdatera rapporten genom att inkludera uppgifter för 
helåret 2019. Till ursprungligt leveransdatum fanns endast uppgifter om det första halvåret 2019. I de 
delar där förändringarna i avgiftssystemet studeras kommer det fortsatt vara 2017 och 2018 som 
jämförs, men i de delar det har bedömts möjligt har uppgifter för 2019 inkluderats. 

 
2 Förutsättningarna för avgiftsmodellen detaljeras i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 
2018:18) samt föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter 
(SJÖFS 2018:19). 
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1.2. Sjöfartsverkets avgiftsstruktur 2017 respektive 2018 

1.2.1. Farledsavgifter  
Farledsavgifterna består av två delar: en del för fartyget och en del för godset och de passagerare (nytt 
från och med 2018) som transporteras. I delen för fartyget ingår sedan 2018 även en beredskapsavgift. 
Denna avgift ska täcka Sjöfartsverkets beredskap för lotsning och betalas av samtliga fartyg. Huruvida 
ett anlöp görs med lotsdispens eller inte påverkar inte uttaget av beredskapsavgift. 

Fartygsdel 

Fartygsdelen differentieras efter fartygens storlek. Fram till och med 2017 sattes avgiften efter 
fartygets bruttodräktighet (per ton bruttodräktighet). Sedan första januari 2018 sätts avgiften efter 
fartygets nettodräktighetsklass. Det finns tio klasser, se Tabell 1. Det finns också begränsningar i hur 
många anlöp per månad som Sjöfartsverket tar betalt för (en så kallad frekvensrabatt). Innan 2018 
behövde passagerar- och kryssningsfartyg betala för de fem första anlöpen varje månad medan övriga 
fartygstyper betalade för de två första. Från och med första januari 2018 betalar samtliga fartyg för de 
fem första anlöpen varje månad, de två första med full avgift och de nästkommande tre med en 
fallande andel av full avgift (75, 50 respektive 25 procent), se Tabell 1. 

Fartygsavgiften kan också begränsas via så kallade miljöincitament. I tidigare system begränsades 
avgiften om fartygen hade ett NOX-certifikat (klarade ett visst gränsvärde för NOX-utsläpp), i det nya 
systemet begränsas avgiften av ett poängsystem (Clean Shipping Index, CSI) där en hög poäng ger 
lägre avgift. Från och med 2018 tas också en beredskapsavgift ut per anlöp. Även denna efter fartygets 
nettodräktighetsklass. 

Gods- och passagerardel 

På samma sätt som innan avgiftsförändringen 2018 tar Sjöfartsverkets ut en avgift per lastat och lossat 
gods (per ton), men 2018 infördes även en liknande avgift per passagerare. Även särskiljandet av vissa 
typer av lågvärdigt gods, som betingar en lägre avgift, behölls i det nya systemet. Däremot ändrades 
definitionen av lågvärdigt gods 2018. 

Tabell 1sammanfattar systemet för farledsavgifter och de förändringar som genomfördes till 2018.  

Tabell 1. Farledsavgifter 2017 och 2018.   

  2017 2018 

Fartygsavgift Ny hantering av 
fartygsstorlekar 

Bruttodräktighet - kontinuerligt Nettodräktighet - 10 klasser 

Fartygsavgift Ny hantering av 
debiterbara anlöp 

5 första varje månad för passagerar- 
och kryssningsfartyg samt 
järnvägsfärja, 2 första för övriga fartyg 

5 första varje månad för samtliga 
fartyg; 2 första med full avgift, 3:e 
75 %, 4:e 50 % och 5:e 25 % 

Fartygsavgift Ny bas för 
miljödifferentiering 

NOX certifikat Clean Shipping Index 

Beredskapsavgift  Nytt 2018 - 5 första varje månad för samtliga 
fartyg; 2 första med full avgift, 3:e 
75 %, 4:e 50 % och 5:e 25 % 

Godsavgift Ny definition av 
lågvärdigt gods 

Enligt tulltaxa (mellan 4- och 6-ställig 
nivå beroende på varugrupp) 

Enligt KN – 8-ställig nivå 

Passageraravgift Nytt 2018 - Per passagerare som befinner sig 
ombord vid ankomst respektive 
avgång från svensk ort. 

Källa: Sjöfartsverket 

I det nya avgiftssystemet delas den del som kopplas till fartygen upp i en fartygsavgift och en 
beredskapsavgift. Fartygsavgiften varierar med fartygens miljöklass enligt vad som fastställs i det så 
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kallade Clean Shipping Index, se kapitel 4. Dessa avgifter tas ut efter vilken nettodräktighetsklass 
fartyget befinner sig i enligt exemplen i Figur 1. I det tidigare systemet togs de fartygsbaserade 
avgifterna ut per fartygens bruttodräktighet. I det nya systemet stiger avgifterna snabbt i de lägre 
klasserna för att sedan plana ut. 
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Figur 1. Fartygsavgifter för miljöklass A och miljöklass D/E (det vill säga utan miljöincitament) samt 
beredskapsavgift per nettodräktighet i avgiftssystemet 2018. 

År 2018 var avgiften per ton last 2,35 kronor och avgiften per passagerare 1,77 kronor. För lågvärdigt 
gods var avgiften 1,18 kronor per ton. 

1.2.2. Lotsavgifter  
Även lotsavgiften gjordes om 2018. Den ovan nämnda beredskapsavgiften är kopplad till lotsverksam-
heten. Den ska i det nya systemet tydliggöra att en del av kostnaderna för lotsverksamheten, nämligen 
den del som kan kopplas till lotsarnas 24 timmars beredskap för att kunna utföra lotsning, finansieras 
via farledsavgiften. 

Lotsavgifterna sätts efter dräktighetsklass och för att harmonisera upplägget för lotsavgifter med 
upplägget för farledsavgifter ändrades lotsavgiftssystemet från att baseras på 14 bruttodräktighets-
klasser till att baseras på tio nettodräktighetsklasser, se Tabell 2.  

Det ges inga rabatter förutom regionalpolitiska rabatter i Trollhätte Kanal, Vänern och i Mälaren. År 
2017 var avgiften i Vänern reducerad med 65 procent och i Mälaren 32 procent. År 2018 ändrades 
avgiftsreduktionen till 30 procent i Vänern och 10 procent i Mälaren. (SJÖFS 2016:3 respektive 
SJÖFS 2017:26)  

Ett alternativt sätt att hantera lotsning är att anlita kaptener som har så kallad lotsdispens eller utbilda 
egna kaptener så att de erhåller lotsdispens i använda farleder. Detta är vanligt för färjor och roro-fatyg 
som går frekvent på samma hamn. Transportstyrelsen har information om vilka kaptener som har 
lotsdispens och för vilka farleder. Hur kostnaden för att utnyttja lotsdispens står sig i förhållande till 
att anlita vanlig lots är svårt att utreda och har inte ingått i detta uppdrag. 

Tabell 2. Lotsavgifter 2017 och 2018.   
  2017 2018 

Lotsavgift Ny hantering av 
fartygsstorlekar 

Bruttodräktighet – 14 klasser Nettodräktighet - 10 klasser 

Källa: Sjöfartsverket 
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1.3. Syfte och avgränsningar 
Syftet med studien är att klargöra hur olika fartygssegment och storleksklasser av fartyg påverkats av 
Sjöfartsverkets byte av avgiftssystem 2018. Det är alltså inte förändringar i avgiftsnivåer som är av 
intresse utan om vissa segment påverkats mer än andra av själva systemförändringen. Analysen ska 
också, till den grad det är möjligt, påvisa vad som förklarar utfallet. En annan målsättning är att ge en 
ökad förståelse för de kortsiktiga styreffekterna av det nya miljöincitamentet. Det ingår inte att föreslå 
förändringar i Sjöfartsverkets avgiftssystem utan resultaten ska ses som ett underlag för uppdrags-
givaren i det fortsatta arbetet med att utveckla avgiftssystemet. För att studera effekterna av system-
förändringen analyseras i huvudsak skillnader mellan ett tänkt utfall 2017, där avgifterna skalats upp 
för att generera samma totala intäkter som 2018, och utfallet i det system som lanserades 2018. 
Analysen görs ur Sjöfartsverkets perspektiv med innebörden att det är det totala avgiftsuttaget från 
olika grupperingar av fartyg och fartygsstorlekar eller det genomsnittliga avgiftsuttag per anlöp som är 
i fokus.  

En naturlig fråga i dessa sammanhang är hur avgifterna påverkar sjöfartens konkurrenskraft. Detta är 
dock en mycket svår fråga att besvara utan att kunna kontrollera för en mängd faktorer som påverkar 
sjöfartens konkurrenskraft. I denna rapport görs en genomlysning av hur transportkostnader och 
avgifternas andel av transportkostnaderna skiljer sig åt mellan ett antal transportupplägg (transport-
kedjelösningar) för ett antal transportrelationer. Detta innebär en kraftig avgränsning i en analys av 
konkurrensytan mellan sjö- och landtransporter, men är det som kunnat göras inom ramen för detta 
projekt.  

Även frågan om hur det nya miljöincitamentet inverkar på möjligheterna att nå uppsatta transport-
politiska mål är mycket komplicerad. I synnerhet då det nya systemet endast varit på plats en kortare 
tid. I denna studie begränsas därför analysen till att endast tentativt koppla utfallet av genomförda 
analyser till olika transportpolitiska mål. 

1.4. Metod och data 
Analysen av förändringen av avgiftssystemet har nästan uteslutande använt Sjöfartsverkets data över 
deklarerade och debiterade farledsavgifter samt Sjöfartsverkets data över genomförda och debiterade 
lotsningar. Tillkommande data är KPI för prisnivåomräkningar. Data har varit tillgängligt för perioden 
2016 till och med första halvåret 2019. Eftersom analysen görs utifrån Sjöfartsverkets perspektiv 
används de indelningar av sjöfarten som finns inlagda i det datamaterial som använts. Detta innebär 
bland annat att de fartygssegment som används är desamma som finns i Sjöfartsverkets data över 
deklarerade och debiterade anlöp 2017 respektive 2018. Analyser på fartygsnivå ingår inte i uppdraget. 

Till analysen av konkurrensytor används uppgifter om transportarbetets utveckling per trafikslag och 
uppgifter om trafikslagens avgifter från Trafikanalys, se referenslista. Kostnader för att lasta och lossa 
samt framföra (inklusive svenska skatter och avgifter) olika fartyg, tåg och lastbilar i olika storlekar 
och funktion har hämtats från Trafikverkets rapport Analysmetod och samhällsekonomiska kalkyl-
värden för transportsektorn: ASEK 6.1. Rapporten har inget rapportnummer utan uppdateras löpande i 
takt med att ny kunskap tas fram. Rapporten och information om arbetet bakom rapporten finns på en 
dedikerad hemsida på Trafikverket.3 Avgifter för broar, kanalpassager samt skatter och avgifter i 
utlandet har eftersökts på Internet. Transportavstånd har räknats fram med hjälp av Google maps.  

 
3 www.trafikverket.se/asek 
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2. Bakgrund 
Sjöfartsverket efterfrågar en genomlysning av hur verkets nya avgiftsmodell, inklusive miljöincita-
ment, har påverkat olika fartygssegment4. Som en bakgrund studeras i detta kapitel hur avgiftsuttaget 
förändrats på en övergripande nivå och hur antal anlöp, antal fartyg som anlöpt samt hur antalet 
lotsningar utvecklats under perioden 2016 till 2019.  

2.1. Avgiftsuttag 2016–2019 
Mellan 2016 och 2017 ökade Sjöfartsverkets totala avgiftsuttag (med beaktande av miljöincitament) 
med 7,6 procent i fasta priser. Mellan 2017 och 2018 ökade det totala avgiftsuttaget med 8,6 procent 
och mellan 2018 och 2019 sjönk det med 1,4 procent. Avgiftsuttaget från farledsavgifterna steg med 
8,5 respektive 13,6 procent de två första årsskiftena medan det sjönk med 3,7 procent mellan 2018 och 
2019. Avgiftsuttaget från lotstjänster ökade med 6,0 procent mellan 2016 och 2017, sjönk med 0,6 
procent mellan 2017 och 2018 och steg med 3,5 procent mellan 2018 och 2019. 

Fördelning mellan farleds- och lotsavgifter har förändrats något över tid. År 2016 och 2017 utgjorde 
farledsavgifterna 64,4 respektive 64,9 procent av det totala avgiftsuttaget. År 2018 steg andelen till 
67,9 procent. En förklaring till detta är den beredskapsavgift som infördes 2018, se ovan. År 2019 
hamnade andelen på 66,3 procent. 

Hur Sjöfartsverkets avgifter fördelat sig på fartygsavgift, godsavgifter, passageraravgift, beredskaps-
avgift och lotsavgifter under åren 2016 till 2019 framgår av Figur 2. Systemförändringen 2018 innebar 
att avgiftsuttaget från fartygsdelen (beredskapsavgift och fartygsavgift) ökade medan avgiftsuttaget 
från det som lastas och lossas reducerades. Passageraravgiften som infördes 2018 utgör endast en liten 
del av det totala avgiftsintaget. Som redovisats ovan steg avgiftsuttaget från lotsning mellan 2016 och 
2017, medan det i stort sett var oförändrat mellan 2017 och 2018. De respektive delarna av farleds-
avgiften fördelade sig på i princip samma sätt 2019 som 2018 även om avgiftsuttaget från farledsav-
gifterna sjönk något. Andelen lotsavgifter i förhållande till totala avgiftsuttaget steg något 2019. 

Figur 2 visar också att miljöincitamenten utgör en ganska liten del av det totala avgiftsuttaget. 
Incitamenten kan dock ha en stor inverkan på de fartyg och de fartygssegment som kan utnyttja 
incitamenten, se kapitel 4. År 2019 ökade miljöincitamenten till i stort sett samma nivå som 
NOX-rabatterna gav upphov till 2016 och 2017. 

 
4 Med fartygssegment avses den indelning av fartyg i de cirka 15 kategorier som används av Sjöfartsverket i 
farledsdeklarationerna. Vissa kategorier, som exempelvis fritidsbåtar, bortses ifrån i denna analys.  
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Figur 2. Sjöfartsverkets avgiftsuttag 2016, 2017, 2018 och 2019 uppdelat på kategorier; kronor i 2018 
års prisnivå. 

2.2. Utveckling av antal fartyg och anlöp 
Även om avgifterna i fasta priser höjts under perioden 2016 till 2019 har antalet anlöp ökat. Mellan 
2016 och 2017 ökade antalet anlöp med 0,3 procent, mellan 2017 och 2018 med 4,4 procent och 
mellan 2018 och 2019 med 0,3 procent. Även antalet lotsningar steg under perioden, med 2,5 procent 
mellan 2016 och 2017, med 0,2 procent mellan 2017 och 2018 och med 0,2 procent mellan 2018 och 
2019, se Figur 3. 
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Figur 3. Utveckling av antal anlöp, antal lotsningar samt genomsnittlig avgift (lots + farledsavgift) 
per anlöp mellan 2016 och 2019; 2016=100. 

Antal fartyg som gjort minst ett anlöp 2017 respektive 2018 är ungefär lika många, 2 725 respektive 
2 748. Antalet fartyg med minst ett anlöp i svensk hamn 2019 uppgick till 2 722. Det antal fartyg som 
gjorde minst ett anlöp både 2017 och 2018 uppgick till 1 779, se Tabell 3.  
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Tabell 3. Antal fartyg som gjorde minst ett anlöp 2017, 2018 och 2019 samt antal fartyg som gjorde 
minst ett anlöp både 2017 och 2018. 

Fartygssegment 2017 2018 2019 Både 2017 och 2018 

11-övriga tankfartyg 59 56 56 31 

13-oljetankfartyg 200 192 193 82 

20-gastankfartyg 89 92 103 57 

30-kemtankfartyg 456 498 451 317 

40-bulklastfartyg 183 170 166 36 

53-containerfartyg 185 148 134 100 

55-ro-ro fartyg 189 190 195 111 

60-torrlastfartyg 1 162 1 173 1 179 893 

61-kylfartyg 29 15 31 8 

71/77-ropax, kryssning, färja 140 164 170 125 

91-bogserbåt/bärgningsfartyg 4 4  3 

94-pråm 23 27 26 12 

99-övriga fartyg 6 19 18 4 

Totalt 2 725 2 748 2 722 1 779 

Flest fartyg ligger inom kategorin ”Torrlastfartyg”, knappt 43 procent av de fartyg som gjorde minst 
ett anlöp 2018 låg i denna kategori. Torrlastfartygen är tillsammans med ropax-, passagerar- och 
kryssningsfartygen de som hade störst andel fartyg 2018 som också gjort minst ett anlöp 2017. För 
båda kategorierna låg denna andel på 76 procent. Anledningen till att kryssningsfartygen inte 
särredovisas är att definitionen av vad som ska klassificeras som ett kryssningsfartyg förändrades 
2018, vilket försvårar jämförelsen mellan åren. 

Tabell 4. Antal anlöp 2017 och 2018 fördelat på segment. 

Fartygssegment 2017 Andel 2017 (%)  2018 Andel 2018 (%) 

11-övriga tankfartyg 391 0,5  385 0,5 

13-oljetankfartyg 1 951 2,6  1756 2,2 

20-gastankfartyg 743 1,0  753 0,9 

30-kemtankfartyg 4 298 5,7  4422 5,6 

40-bulklastfartyg 825 1,1  820 1,0 

53-containerfartyg 2 315 3,0  2267 2,9 

55-ro-ro fartyg 3 089 4,1  3011 3,8 

60-torrlastfartyg 9 851 13,0  10 898 13,7 

61-kylfartyg 68 0,1  18 0,0 

71/77-ropax, kryssning, färja 52 107 68,5  54 545 68,7 

91-bogserbåt/bärgningsfartyg 3 0,0  4 0,0 

94-pråm 380 0,5  464 0,6 

99-övriga fartyg 37 0,0  50 0,1 

Totalt 76 058 100,0  79 393 100,0 
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Av Tabell 4 framgår att knappt 70 procent av samtliga anlöp i svenska hamnar 2017 och 2018 gjordes 
av ropax- och passagerarfartyg (kryssningsfartygen står för en liten del av samtliga anlöp inom 
kategorin ” Ropax, passagerar- och kryssningsfartyg”). Av anlöpen gjorda av ropax- och passagerar-
fartygen kan cirka hälften kopplas till färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. Vid sidan av 
färjetrafiken är det torrlastfartyg som står för en relativt stor andel av anlöpen, knappt 14 procent 2018.  

Att både antalet fartyg och antalet anlöp inte förändrades särskilt mycket, både totalt och inom 
fartygssegment, mellan 2017 och 2018, se Tabell 3 och Tabell 4, underlättar analysen av systembytets 
effekter. 

Att få fartyg står för merparten av anlöpen framgår även av Tabell 5. Cirka 64 procent av fartygen som 
anlöpte svensk hamn 2018 gjorde mellan 1 och 5 anlöp, cirka 900 fartyg gjorde endast ett anlöp. År 
2018 var det 28 fartyg som gjorde mer än 365 anlöp.  

Tabell 5. Antal fartyg i olika grupper av gjorda anlöp per år. 

Antal anlöp per år Antal fartyg Andel av samtliga fartyg 

1 899 32,9 

2 369 13,5 

3 229 8,4 

4 142 5,2 

5 118 4,3 

6 till 10 335 12,2 

11 till 15 167 6,1 

16 till 20 103 3,8 

21 till 25 59 2,2 
26 till 50 136 5,0 

51 till 100 81 3,0 

101 till 200 37 1,4 

201 till 365 33 1,2 

över 365 28 1,0 

Samtliga 2736 100,0 

Anm: Det finns två bogserbåtar i Sjöfartsverkets data utan något registrerat anlöp, därav summerar tabellen till 2 736 istället 
för 2 738. 
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3. Effekter av bytet av avgiftssystem 
I detta kapitel studeras specifikt hur förändringen av avgiftssystemet (att avgiften baseras på fartygens 
nettodräktighet istället för bruttodräktighet, att frekvensrabatten förändrats etc.), påverkat avgifts-
uttaget från olika fartygssegment. Detta görs genom att jämföra utfallet för olika segment 2018 med ett 
utfall för 2017 där avgiftsnivåerna räknats upp så att det totala avgiftsuttaget blir detsamma som för 
2018. Analysen redovisas uppdelat i tre sektioner: effekter av förändringar inom systemet för farleds-
avgifter, effekter av förändringar av systemet för lotsavgifter samt avslutningsvis systemförändring-
arnas effekter sammantaget. 

3.1. Farledsavgifter 
I detta avsnitt studeras effekter av förändringar i systemet för farledsavgifter. Genomgående bygger 
analyserna på jämförelser mellan utfallet 2017 och 2018 där utfallet 2017 räknats upp så att det 
genererar samma totala intäktsnivå som 2018. 

Avsnittet är strukturerat enligt följande: 

• effekter på avgiftsuttag totalt per fartygssegment av förändringen i farledsavgifterna (både 
fartygs- och gods-/passagerardel) 

• effekter av att basera avgiften på nettodräktighetsklasser i stället för efter ton bruttodräktighet 

• effekter av förändrad frekvensrabatt (se Tabell 1) 

• effekter av att ta bort godsavgiftens differentiering över högvärdigt och lågvärdigt gods. 

Den sista punkten är kopplad till en av de särskilda frågor som Sjöfartsverket ville ha besvarade i 
uppdraget, det vill säga effekter av att ta bort avgiftsreduktionen för vissa typer av lågvärdigt gods. 

3.1.1. Effekter på det totala avgiftsuttaget av farledsavgifter från olika 
fartygssegment 

När 2017 års totala avgiftsuttag likställs med totala avgiftsuttaget 2018, vilket innebär att avgifterna 
2017 räknas upp med 15,8 procent, kan effekten av förändringen i själva avgiftssystemet studeras. 
Detta avspeglar Sjöfartsverkets perspektiv, det vill säga behovet av en viss kostnadstäckning. Av 
Tabell 6 framgår att systemförändringen inneburit att det totala avgiftsuttaget från container-, ro-ro- 
och torrlastfartyg har ökat medan det minskat för tankfartyg, bulkfartyg, kylfartyg samt passagerar-
fartyg/kryssningsfartyg/färjor. En del av skillnaderna förklaras naturligtvis av att antalet anlöp och 
mixen av fartygstyper som anlöper inom segmenten förändrats lite mellan åren, men som redovisats 
ovan höll sig antalet fartyg och antalet anlöp inom segmenten på ungefär samma nivå båda åren. 
Riktningarna på utfallen i avgiftsuttag stämmer också med riktningarna i genomsnittligt avgiftsuttag 
per anlöp som redovisas i Figur 5. Det är svårt att kontrollera för förändringar i antal anlöp eftersom 
alla anlöp inte är debiterbara och vissa fartyg har miljöincitament. Det ingick inte heller i uppdraget att 
göra detta. För att skapa en bild av hur stor effekten kan vara har en tänkt procentuell förändring tagits 
fram genom att anta att de anlöp som skiljer sig åt mellan åren i genomsnitt avgiftsbeläggs på samma 
sätt som övriga anlöp. Det är dessa resultat som redovisas i den sista kolumnen i Tabell 6. För de 
större segmenten blir skillnaden störst för ”Oljetankfartyg”, ”Torrlastfartyg” och ”Ropax, kryssning 
och färja”. 
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Tabell 6. Förändring i totalt avgiftsuttag (inkl. NOX resp. miljöbonus) från olika fartygssegment 
mellan 2017 och 2018 då avgiftsnivån 2017 räknats upp för att ge samma totala avgiftsuttag som 
2018; kronor i 2018 års prisnivå. 

Fartygssegment 2017 - uppräknad 2018 Förändring 
absolut 

Förändring 
(%) 

Förändring 
korrigerad 

(%) 
11-övriga tankfartyg 21 303 814 20 429 797 -874 017 -4,1 -2,6 
13-oljetankfartyg 121 473 997 96 399 380 -25 074 617 -20,6 -11,8 
20-gastankfartyg 24 041 200 20 550 447 -3 490 753 -14,5 -15,7 
30-kemtankfartyg 175 127 235 167 932 323 -7 194 911 -4,1 -6,8 
40-bulklastfartyg 41 547 915 35 023 939 -6 523 976 -15,7 -15,2 
53-containerfartyg 80 875 362 102 842 617 21 967 255 27,2 29,9 
55-ro-ro fartyg 135 130 846 148 597 836 13 466 990 10,0 12,8 
60-torrlastfartyg 160 900 693 185 914 488 25 013 795 15,5 4,4 
61-kylfartyg 3 348 400 1 298 587 -2 049 814 -61,2 46,5 
71/77-ropax, kryssning, färja 450 495 868 434 910 281 -15 585 586 -3,5 -7,8 

91-bogserbåt/bärgningsfartyg 7 377 3 459 -3 918 -53,1 -64,8 
94-pråm 8 109 962 8 207 663 97 701 1,2 -17,1 
99-övriga fartyg 757 126 1 008 977 251 851 33,3 -1,4 
Totalt 1 223 119 795 1 223 119 795 0 0,0 -4,2 

I Figur 4 redovisas effekten på totala avgiftsuttaget från olika segment till följd av systemförändring-
en. Tank- och bulkfartyg samt ropax, kryssningsfartyg och färjor gynnas av systemförändringen. För 
tank- och bulkfartyg får förändringen av godsavgifterna stort genomslag, så trots att systemföränd-
ringen ger högre fartygsavgift (inklusive beredskapsavgift 2018) blir det totala avgiftsuttaget lägre. 
För containerfartyg, ro-ro-fartyg och torrlastfartyg kan inte en relativt sett lägre godsavgift 
kompensera för den relativt sett högre fartygsavgiften. Utfallet är mer balanserat för kategorin ”Ropax, 
kryssning, färja” där systemförändringen ger lägre avgiftsuttag kopplat till fartygen, men där den 
tillkommande passageraravgiften gör att avgiftsuttaget från lasten blir ungefär detsamma i de båda 
systemen. Totalt har systemförändringen varit gynnsam för denna kategori. 
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Figur 4. Totalt avgiftsuttag från olika fartygssegment 2017 och 2018 då avgifterna 2017 räknats upp 
för att ge samma totala (sett över alla fartyg) avgiftsuttag som 2018; kronor i 2018 års prisnivå. 

Studerat som en förändring i genomsnittlig avgift per anlöp blir resultat enligt Figur 5. Förändringen i 
avgiftsstruktur ger en högre genomsnittlig kostnad per anlöp för framförallt container-, ro-ro-, och 
kylfartyg och en lägre genomsnittlig kostnad per anlöp för bulklast- och tankfartygen. Kostnaden per 
anlöp för pråmar blir lägre 2018, vilket indikerar att det ökade avgiftsuttaget från pråmar som 
redovisades i Tabell 6 förklaras av att antalet anlöp från pråmar steg kraftigt mellan 2017 och 2018. 
För övriga fartygssegment blev det små förändringar. 
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Figur 5. Förändring i genomsnittlig farledsavgift per anlöp (inklusive miljöincitament) mellan 2017 
och 2018 då avgiftsnivån 2017 räknats upp med 15,8 procent; kronor. 

3.1.2. Effekter av att basera avgiften på nettodräktighetsklasser i stället för efter ton 
bruttodräktighet 

Hur systemförändringen påverkat avgiftsuttaget från fartyg i olika nettodräktighetsklasser redovisas i 
Tabell 7. Det genomsnittliga avgiftsuttaget i ND-klass 1, 5, 6, 8 och 10 blev lägre 2018 jämfört med 
vad som skulle vara fallet om 2017 års system hade bibehållits och räknats upp för att ge samma totala 
avgiftsuttag. I procent blev systemeffekten störst för ND-klass 1 och 10 där avgiftsuttaget beräknas ha 
blivit cirka 30 respektive 40 procent lägre med 2018 års avgiftssystem. Inom ND-klasserna 3 och 9 
beräknas systemändringen ha gett störst procentuell ökning av avgiftsuttaget. 

Tabell 7. Förändring i totalt avgiftsuttag (inkl. NOX resp. miljöbonus) från fartyg i olika 
nettodräktighetsklasser mellan 2017 och 2018 då avgiftsnivån 2017 räknats upp för att ge samma 
totala avgiftsuttag som 2018; miljoner kronor. 

ND-klass Nettodräktighet 2017 - uppräknad 2018 Förändring absolut Förändring (%) 

1 0 - 999 24 500 940 17 163 190 -7 337 750 -29,9 
2 1 000 - 1 999 135 873 853 138 894 836 3 020 983 2,2 
3 2 000 - 2 999 70 570 381 86 660 643 16 090 263 22,8 
4 3 000 - 5 999 203 358 331 218 202 829 14 844 498 7,3 
5 6 000 - 9 999 255 152 904 239 459 669 -15 693 235 -6,2 
6 10 000 - 14 999 206 109 360 189 835 726 -16 273 634 -7,9 
7 15 000 - 29 999 141 716 989 162 397 024 20 680 034 14,6 
8 30 000 - 59 999 153 815 493 141 413 403 -12 402 089 -8,1 
9 60 000 - 99 999 15 676 273 19 130 906 3 454 633 22,0 
10 100 000- 16 354 396 9 970 692 -6 383 704 -39,0 
Totalt  1 223 128 920 1 223 128 920 0 0,0 

Hur fartygssegmenten generellt påverkas av bytet från brutto- till nettodräktighet illustreras i Figur 6. 
Är det en brant lutning på linjerna så ger en viss bruttodräktighetsnivå en relativt högt nettodräktighet. 
Enligt detta är det ropaxfartyg och kryssningsfartyg som påverkas relativt sett mest negativt av bytet 
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till avgift per nettodräktighet. Ro-ro-fartygen skulle gynnas mest och övriga hamna någonstans där 
emellan. Inom segmenten finns dock fartyg som avviker från det generella sambandet mellan brutto- 
och nettodräktighet. I synnerhet inom segmenten ”Ro-ro-fartyg” och ”Containerfartyg”. Bland 
passagerarfartygen är det också en tydlig skillnad mellan mindre fartyg, med ett högre inslag av 
enklare färjor, och större fartyg, som i högre utsträckning har hytter, restauranger och liknande. 

Mer specifikt påverkar valet av klassindelning, där nettodräktighetsklasserna inledningsvis är ganska 
små för att sedan inrymma allt större spann av nettodräktighet, se Figur 1. Detta gör att de mindre 
fartygen ganska snabbt stiger i avgiftsklass medan många av de större fartygen fångas upp i tre av de 
tio klasserna. 
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Figur 6. Samband mellan bruttodräktighet och nettodräktighet i olika fartygssegment 2018 (i 
segmentet ”Ropax, kryssning, färja” representerar orangea punkter och den nedre funktionen utfallet 
för kryssningsfartyg). 
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I kombination leder bytet till nettodräktighet och införandet av nettodräktighetsklasser till stora 
förändringar i fartygsavgifter. Hur många fartyg som hamnade i olika nettodräktighetsklasser framgår 
av Figur 7. Figuren visar att ett fartyg som tidigare hade en relativt hög avgift nu kan få en relativt låg 
avgift. I synnerhet inom segmenten ”Tank- och bulkfartyg” samt ”Ropax/kryssning/färja” finns 
exempel där fartyg med en relativt sett hög bruttodräktighet hamnar i lägre nettodräktighetsklasser än 
fartyg med lägre bruttodräktighet.  
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Figur 7. Samband mellan fartygens bruttodräktighet och de nettodräktighetsklasser som 
introducerades i avgiftssystemet 2018. 

Hur förändringen slog per anlöp i olika nettodräktighetsklasser redovisas i Tabell 8. Eftersom 
förändring i antal gjorda anlöp mellan 2017 och 2018 kan få stor effekt på utfallet i vissa segment och 
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nettodräktighetsklasser, har jämförelsen reducerats till att redovisa förändringar då endast fartyg som 
gjort minst 10 anlöp både 2017 och 2018 ingår. Även i detta fall är det i segmenten ”Tank- och 
bulklastfartyg” samt ”Ropax/kryssning och färja” där systemförändringen gett relativt sett lägre 
avgifter för fartyg inom flest nettodräktighetsklasser.  

Tabell 8. Förändring i genomsnittlig farledsavgift per anlöp i olika ND-klasser och fartygssegment 
(för fartyg som gjort minst 10 anlöp per år); procent.  

ND-klass Tank och bulk Container Ro-ro Torrlast Ropax/kryssning/färja Övriga 

1 -10,4 -30,6 -40,5
2 -15,9 -54,2 3,3 70,3 
3 5,4 55,1 26,2 19,6 -16 8,5 
4 -14,1 21,3 -20,2 21,8 -7,2 3,3 
5 1,4 51,3 34,3 29,5 -12,2 64,6 
6 4,9 29,4 36 -11,6
7 -5,5 -18,4 24,5 -11,2
8 -12,5 14,4
9 44,1 -31,2
10 -18,3

Vid bytet av grund för farledsavgift från brutto- till nettodräktighet infördes även en uppdelning efter 
storleksklasser. I det tidigare systemet togs avgiften ut per faktiskt bruttodräktighet. Sjöfartsverket har 
därför efterfrågat en analys av hur ett system där avgiften tas ut per faktiskt nettodräktighet skulle falla 
ut. I Tabell 9 redovisas hur uttaget av fartygs- respektive beredskapsavgifter per fartygssegment skulle 
förändras om klassindelningen tas bort.  

Tabell 9. Om avgift per ND istället för per ND-klass; kronor i 2018 års prisnivå. 

Fartygssegment Fartygsavgifter Beredskapsavgifter Totalt Totalt (%) 

11-övriga tankfartyg -530 498 -30 712 -561 210 -5,7

13-oljetankfartyg 4 017 303 1 880 653 5 897 956 13,6

20-gastankfartyg -3 414 649 -1 018 637 -4 433 286 -32,6

30-kemtankfartyg -23 289 626 -7 523 590 -30 813 216 -32,8

40-bulklastfartyg -4 526 064 -1 140 199 -5 666 264 -25,3

53-containerfartyg -7 083 885 -1 136 951 -8 220 835 -10,4

55-ro-ro fartyg -18 049 296 -4 989 010 -23 038 306 -19,3

60-torrlastfartyg -32 713 602 -8 717 941 -41 431 544 -34,0

61-kylfartyg -386 924 -107 168 -494 092 -43,5

71/77-ropax, färja, kryssning 86 977 991 23 036 990 110 014 981 38,4

91-bogserbåt/bärgningsfartyg -2 020 -599 -2 619 -77,7

94-pråm -761 251 -187 730 -948 981 -24,2

99-övriga fartyg -239 199 -65 771 -304 970 -41,2

Totalt 0 0 0 0 

Fartygs- och beredskapsavgiften har i detta fall satts så att det totala avgiftsuttaget blir detsamma. 
Fartygsavgiften hamnar då på i genomsnitt 4,22 konor per ton nettodräktighet (denna del påverkas av 
miljöklass) och beredskapsavgiften på 1,34 kr per ton nettodräktighet. Detta skulle ge mycket kraftiga 
avgiftsökningar för de allra största fartygen. De segment där en stor andel av fartygen ligger i 
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nettodräktighetsklasserna 8, 9 och 10, segmenten ”Oljetankfartyg” och Ropax/kryssning/färja”, får 
därför ett högre totalt avgiftsuttag. Övriga segment får ett lägre avgiftsuttag. 

3.1.3. Effekter av förändrad frekvensrabatt 
Den förändrade frekvensrabatten 2018, som innebar att samtliga fartyg och inte bara ropax-, 
kryssningsfartyg och färjor, ska betala för sina 5 första anlöp varje månad, har gjort att andelen 
debiterade anlöp ökat i alla segment utom ”Ropax, kryssning och färja”. Störst ökning i andel 
debiterade anlöp har pråmar där andelen ökade med 31,5 procentenheter. Även i kategorin ”ro-ro-
fartyg” ökade andelen relativt mycket, drygt 26 procentenheter. För kategorierna ”Oljetankfartyg” och 
”Gastankfartyg” ökade andelen med cirka 20 procentenheter. För kategorin ”Ropax, kryssning, färja” 
ligger som väntat andelen i princip oförändrad. Eftersom denna kategori står för så stor andel av 
samtliga anlöp blir den totala ökningen av andelen debiterade anlöp endast drygt 5 procentenheter. 

Tabell 10. Antal anlöp (deklarerade) och andel av dessa som debiterades 2017 respektive 2018. 

 2017 2018 2017–2018 

Fartygstyp Deklarerade 
Andel 

debiterade 
(%) 

Deklarerade 
Andel 

debiterade 
(%) 

Förändring andel 
debiterade 

(procentenheter)* 
11-övriga tankfartyg 391 58,3 385 73,0 14,7 
13-oljetankfartyg 1 951 34,6 1 756 54,3 19,7 
20-gastankfartyg 743 65,8 753 87,5 21,7 
30-kemtankfartyg 4 298 56,2 4 422 67,6 11,4 
40-bulklastfartyg 825 45,0 820 61,2 16,2 
53-containerfartyg 2 315 49,2 2 267 66,0 16,8 
55-ro-ro fartyg 3 089 41,2 3 010 67,3 26,1 
60-torrlastfartyg 9 851 65,4 10 779 77,5 12,1 
61-kylfartyg 68 100,0 18 100,0 0 
71/77-ropax, kryssning, färja 52 107 8,7 52 568 9,0 0,3 

91-bogserbåt/bärgningsfartyg 3 100,0 4 25,0 - 
94-pråm 380 41,6 464 73,1 31,5 
99-övriga fartyg 37 75,7 50 62,0 - 
Totalt 78 075 22,9 79 314 28,2 5,3 

Anm: För bogserbåtar/bärgningsfartyg har inte alla anlöp noterats och för ”Övriga fartyg” kan mixen av fartyg som ingår i 
kategorin förändras. För dessa kategorier anges därför ingen förändring i andel debiterade anlöp. 

I Tabell 11 redovisas hur många av fartygen inom olika fartygssegment som gjorde minst fem anlöp 
respektive månad 2018, det vill säga utnyttjade frekvensrabatten fullt ut, i förhållande till det totala 
antalet fartyg som anlöpt. Tabellen visar att majoriteten av ropax-fartygen och färjorna gör mer än fem 
anlöp per månad och drar stor nytta av frekvensrabatten. Det framgår också att kryssningsfartygen i 
första hand gör anlöp under perioden maj till september, men att de inte i samma utsträckning tar del 
av frekvensrabatten. Även en hög andel av de pråmar som används i Sverige gör mer än fem anlöp per 
månad. I övrigt är det ro-ro-fartygen, knappt 30 procent, och oljetankfartyg, där andelen varierar 
mellan cirka 20 och 30 procent, som i relativt stor utsträckning tar del av frekvensrabatten. 
 



Tabell 11. Andel fartyg inom olika fartygssegment som gjorde mer än fem anlöp respektive månad 2018. 

Fartygssegment Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

11-övriga tankfartyg 2 / 16 2 / 14 1 / 12 1 / 10 2 / 14 1 / 13 1 / 18 3 / 17 0 / 10 1 / 17 1 / 12 0 / 14 

13-oljetankfartyg 8 / 41 7 / 37 8 / 40 9 / 37 10 / 33 10 / 39 11 / 37 9 / 35 10 / 40 11 / 39 8 / 37 7 / 37 

20-gastankfartyg 1 / 28 1 / 23 0 / 33 2 / 34 1 / 36 2 / 26 2 / 32 3 / 28 1 / 30 1 / 32 3 / 27 2 / 27 

30-kemtankfartyg 17 / 148 14 / 135 15 / 159 15 / 142 15 / 138 11 / 141 15 / 149 16 / 141 12 / 141 14 / 148 16 / 139 15 / 150 

40-bulklastfartyg 3 / 21 3 / 21 3 / 26 4 / 28 4 / 24 3 / 23 3 / 28 3 / 23 4 / 22 6 / 33 3 / 27 3 / 25 

53-containerfartyg 9 / 56 10 / 53 9 / 56 8 / 60 12 / 52 10 / 56 12 / 57 12 / 50 11 / 54 11 / 64 12 / 56 11 / 52 

55-ro-ro fartyg 20 / 65 19 / 65 18 / 68 18 / 66 18 / 65 17 / 59 16 / 57 15 / 62 15 / 63 16 / 61 17 / 63 16 / 57 

60-torrlastfartyg 18 / 399 21 / 407 18 / 424 21 / 421 32 / 446 22 / 455 28 / 415 26 / 430 25 / 397 24 / 440 27 / 445 24 / 437 

61-kylfartyg 0 / 2 0 / 1 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 3 0 / 3 0 / 1 0 / 1 

71/77-ropax-, kryssnings-
fartyg och färjor 67 / 72 68 / 72 71 / 75 70 / 78 71 / 107 72 / 118 72 / 115 72 / 117 73 / 104 73 / 85 71 / 77 71 / 75 

91-bogserbåt/
bärgningsfartyg 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

94-pråm 4 / 6 4 / 6 3 / 8 2 / 8 3 / 6 3 / 8 3 / 11 3 / 10 4 / 8 1 / 9 0 / 8 2 / 8 

99-övriga fartyg 0 / 3 0 / 4 0 / 2 0 / 2 1 / 4 1 / 3 0 / 4 0 / 3 1 / 3 0 / 4 1 / 1 2 / 8 

Totalt 149 / 857 149 / 838 146 / 906 150 / 887 169 / 925 152 / 943 163 / 925 162 / 918 156 / 875 158 / 935 159 / 893 153 / 891 
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3.1.4. Effekter av att ta bort godsavgiftens differentiering över högvärdigt och 
lågvärdigt gods 

Både i det gamla och i det nya avgiftssystemet tas godsavgiften ut uppdelat på om det som lastas och 
lossas är högvärdigt eller lågvärdigt gods. Sjöfartsverket har särskilt efterfrågat en analys av effekten 
att ta bort denna differentiering och avgiftsbelägga allt som högvärdigt. I Tabell 12 redovisas hur 
avgiftsuttaget från godsavgiften skulle påverkas inom olika segment och nettodräktighetsklasser om 
denna förändring genomförs. Som väntat påverkas i huvudsak de segment som fraktar större mängder 
lågvärdigt gods, det vill säga bulklastfartyg, torrlastfartyg och pråmar. Det är framförallt de mindre 
bulklastfartygen, i nettodräktighetsklasserna 2 och 3, samt pråmar som påverkas mest. I dessa segment 
skulle avgiftsuttaget stiga med mellan cirka 75 och 85 procent. Detta skulle innebära att 
Sjöfartsverkets totala uttag av farledsavgifter ökar med 23,7 miljoner kronor. 

Tabell 12. Procentuell ökning av godsavgiften om allt gods avgiftsbeläggs som högvärdigt (2,35 kr/ton 
2018); blåmarkerade siffror indikerar de segment och nettodräktighetsklasser som påverkas mest. 

  ND-Klass 
Fartygssegment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11-övriga tankfartyg     16,2 1,8 8,7           

13-oljetankfartyg                     

20-gastankfartyg                     

30-kemtankfartyg   0,6 0,3 1,8 2,6 0,1         

40-bulklastfartyg 8,9 69,5 87,8 22,7 36,8 18,4 27,3       

53-containerfartyg     0,5 0,3 0,6 0,8     0,6   

55-ro-ro fartyg     0,2 0,1 0,2   5,2       

60-torrlastfartyg 19,9 21,1 26,5 27,5 31,3 11,3         

61-kylfartyg         6,4           

71-passagerarfartyg och färjor                     

94-pråm 74,0   85,1               

99-övriga fartyg 3,3 0,2 5,7               

3.2. Lotsavgifter 
Den förändring som gjordes 2018 var att lotsavgifterna, för att harmonisera systemet med systemet för 
farledsavgifter, sattes efter 10 nettodräktighetsklasser istället för 14 bruttodräktighetsklasser, se 
Tabell 2. 

Avsnittet är strukturerat enligt följande: 

• effekter på avgiftsuttag totalt per fartygssegment av förändringen i lotsavgifter 

• sambandet mellan tio netto- och fjorton bruttodräktighetsklasser. 

Vid analys av lotsavgifter är det av intresse att skapa sig en bild av hur vanligt det är att fartyg gör 
anlöp med kaptener som innehar lotsdispens. Uppgifterna om lotsdispens kommer från 
Transportstyrelsens sammanställning om vilka fartyg som vid en viss tidpunkt (2019-09-01) kunde 
göra anlöp med lotsdispens. Alla fartyg i Transportstyrelsens uttag finns inte med i Sjöfartsverkets 
data över gjorda anlöp 2016 till 2019, endast 313 av 348 fartyg kunde matchas. För att skapa en bild 
av hur vanligt det är att fartyg inom olika fartygssegment gör anlöp med dispens har dessa 313 fartyg 
relaterats till totala antalet fartyg inom respektive fartygssegment 2018. Resultatet redovisas i Tabell 
13. Tabellen visar att dispens är vanligast i segmenten ”Roro-fartyg” och ”Ropax, kryssning och 
färja”. 
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Tabell 13. Uppskattning av andelen fartyg inom olika fartygssegment som har anlöpt med lotsdispens. 
Källa: Uppgift om dispens per den 1 september 2019 enligt Transportstyrelsen. 

Fartygssegment Andel fartyg som har 
anlöpt med lotsdispens (%) 

11-övriga tankfartyg 1,8 
13-oljetankfartyg 1,5 
20-gastankfartyg 2,2 
30-kemtankfartyg 6,2 
40-bulklastfartyg 4,1 
53-containerfartyg 8,8 
55-ro-ro fartyg 28,9 
60-torrlastfartyg 8,6 
61-kylfartyg 0,0 
71/77-ropax, kryssning, färja 52,8 
91-bogserbåt/bärgningsfartyg 100,0 
94-pråm 23,5 
99-övriga fartyg 36,8 

Totalt 11,5 

3.2.1. Effekter på avgiftsuttag totalt per fartygssegment av förändringen i 
lotsavgifter 

Hur systemförändringen slog på det totala avgiftsuttaget från olika fartygssegment framgår av Figur 8. 
Störst förändringar kan noteras för segmenten ”Ro-ro-fartyg” respektive ”Torrlastfartyg”. Inom det 
första sjönk det totala avgiftsuttaget relativt mycket medan det motsatta gäller för det andra. För 
segmenten ”Tank- och bulkfartyg” och ”Containerfartyg” gav systemförändringen ett något lägre 
avgiftsuttag medan det motsatta gäller för segmentet ”Ropax, kryssning, färja”. För dessa fartygs-
segment blev förändringarna relativt begränsade. 
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Figur 8. Förändring i totalt avgiftsuttag från lotsning inom olika fartygssegment mellan 2017 och 
2018, då avgifterna 2017 har räknats upp för att ge samma totala avgiftsuttag som 2018. 

I Figur 9 redovisas utfallet för genomsnittlig avgift per anlöp. Mönstret blir detsamma som för det 
totala avgiftsuttaget med undantag av segmentet ”Ropax, kryssning, färja” där avgiften per anlöp faller 
ut något lägre i det nya systemet jämfört med 2017 års system uppräknat för att generera samma totala 
avgiftsnivå. 
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Figur 9. Förändring i avgift per lotsning inom olika fartygssegment mellan 2017 och 2018, då 
avgifterna 2017 har räknats upp för att ge samma totala avgiftsuttag som 2018. 

3.2.2. Sambandet mellan tio netto- och fjorton bruttodräktighetsklasser 
Utfallet ovan påverkas av sambandet mellan netto- och bruttodräktighetsklasserna i de olika fartygs-
segmenten. Hur sambandet mellan klassindelningarna ser ut inom olika segment redovisas i Figur 10. I 
många fall samlas fartyg i flera olika bruttodräktighetsklasser till samma nettodräktighetsklass och 
fartyg i en relativt hög bruttodräktighetsklass kan hamna i en relativt låg nettodräktighetsklass och vice 
versa. 
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Figur 10. Samband mellan bruttodräktighetsklasser (BD) och nettodräktighetsklasser (ND) inom olika 
fartygssegment 2018. 
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3.3. Effekter av förändringar av farleds- och lotsavgifter sammantaget 
Om både systemförändringen för farledsavgifter och systemförändringen för lotsavgifter studeras 
sammantaget erhålls det resultat som redovisas i Tabell 14. Totalt är det tank- och bulklastfartygen 
samt kylfartygen som gynnas av systemförändringen. Containerfartygen och torrlastfartygen är de som 
missgynnas mest av förändringarna. Segmentet ”Torrlastfartyg” utmärker sig genom att påverkas 
negativt av både förändringen i farledsavgifter och förändringen i lotsavgifter. Segmentet ”Ro-ro-
fartyg” sticker ut genom att systemförändringen för lotsavgifter gynnar segmentet så pass mycket att 
det mer än kompenserar för avgiftsökningarna till följd av förändringen i farledsavgifter. 

Tabell 14. Förändring i totalt avgiftsuttag, från både lots- och farledsavgifter, per fartygssegment om 
2018 års avgiftssystem jämförs systemet 2017 uppräknat till att generera samma totala avgiftsnivå; 
kronor i 2018 års prisnivå. 

Fartygssegment Farledsavgifter Lotsavgifter Totalt Totalt (%) 
Totalt 

korrigerad 
(%) 

11-övriga tankfartyg -874 017  195 171 -678 846  -2,0  -0,5 

13-oljetankfartyg -25 074 617  -4 223 788 -29 298 405  -18,2  -9,1 

20-gastankfartyg -3 490 753  -2 530 006 -6 020 759  -11,8  -13,0 

30-kemtankfartyg -7 194 911  338 -7 194 573  -2,3  -5,0 

40-bulklastfartyg -6 523 976  -453 237 -6 977 213  -10,1  -9,6 

53-containerfartyg 21 967 255  -7 438 895 14 528 360  9,2  11,5 

55-ro-ro fartyg 13 466 990  -20 556 614 -7 089 624  -3,7  -1,2 

60-torrlastfartyg 25 013 795  34 359 371 59 373 166  19,6  8,1 

61-kylfartyg -2 049 814  -2 428 853 -4 478 667  -63,9  36,3 

71/77-ropax, kryssning, färja -15 585 586  2 475 232 -13 110 354  -2,7  -7,0 

91-bogserbåt/bärgningsfartyg -3 918  -205 663 -209 581  -3,0  -27,2 

94-pråm 97 701  1 026 98 727  1,2  -17,1 

99-övriga fartyg 251 851  805 918 1 057 769  29,2  -4,4 

Totalt 0 0 0 0 -4,2 

I Figur 11 illustreras utfallet grafiskt. Figurerna tydliggör hur olika delar av avgiftssystemet bidrar till 
det totala avgiftsuttaget från olika fartygssegment. De segment som står för störst andel av avgifts-
uttaget, ”Tank- och bulklastfartyg” och ”Ropax, kryssning, färja” har relativt sett gynnats av system-
förändringen. Segmentet ”Ro-ro-fartyg” får tack vare ett lägre intag från lotsavgifter ett liknande utfall 
2018 jämfört med om 2017 års system använts men räknats upp. Övriga segment påverkas negativt av 
systemförändringen. 
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Figur 11. Förändring i totalt avgiftsuttag (både lots- och farledsavgifter) per fartygssegment om 2018 
års avgiftssystem jämförs systemet 2017 uppräknat till att generera samma totala avgiftsnivå. 

3.4. Slutsatser – avgiftsbytets effekter 
Av studien framgår att antalet anlöp och antalet lotsningar ökade mellan 2017 och 2018 trots ett högre 
avgiftsuttag. Sannolikt i stor utsträckning på grund av en god konjunkturutveckling.  

Det var ungefär lika många fartyg som gjorde minst ett anlöp 2017 som 2018. Av de fartyg som 
anlöper svensk hamn gör en ganska stor andel, cirka 33 procent, endast ett anlöp per år. Relativt få 
fartyg, framförallt ropax-fartyg och färjor, stor för en stor andel av samtliga anlöp ett givet år. 

Effekterna av bytet av system för uttag av farleds- och lotsavgifter 2018 har studerats genom att 
jämföra avgiftsuttaget per fartygssegment och/eller fartygens storleksklasser 2018 med hur uttaget 
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skulle ha sett ut om tidigare system bibehållits, men räknats upp för att generera samma totala 
intäktsnivå för Sjöfartsverket. Analysen visar att det finns stora skillnader i hur bytet av avgiftssystem 
påverkat olika fartygssegment och/eller storleksklasser av fartyg. Även inom segment finns det stora 
variationer. Förändringarna av farleds- och lotsavgifter har delvis påverkat segmenten och 
storleksklasserna i olika riktningar. 

Jämfört med 2017 års system ger systemet 2018 störst ökning av avgiftsuttag från torrlastfartygen. 
Fartygen i detta segment har erlagt högre avgifter med 2018 års system både vad gäller lots- och 
farledsavgifter. Jämfört med 2017 års system ökar avgiftsuttaget med knappt 20 procent. En del av 
denna ökning kan dock förklaras av att antalet anlöp med torrlastfartyg ökade 2018. Det går inte att 
exakt bedöma effekten av förändringen i antal anlöp eftersom flera av dessa kan vara anlöp som inte är 
debiterbara. Om tillkommande anlöp genomsnitt debiteras som övriga anlöp uppskattas den 
procentuella förändringen i avgiftsuttag från torrlastfartygen kunna ligga på drygt 8 procent. Även 
containerfartygen missgynnas totalt sett, i detta fall på grund av ändringen i systemet för farleds-
avgifter. Containerfartygen som segment gynnas av förändringen i systemet för lotsavgifter. Totalt 
ökar avgiftsuttaget från segmentet containerfartyg med drygt 9 procent jämfört med 2017 års system 
(drygt 13 procent vid korrigering för ändrat antal anlöp).  

Det segment som gynnats mest av 2018 års system är ”Tank- och bulklastfartyg”. Inom detta segment 
är det framförallt fartygskategorierna oljetank-, gastank och bulklastfartyg som får lägre avgifter med 
det nya systemet. För dessa kategorier blir avgiftsuttaget lägre både från lots- och farledsavgifterna 
och jämfört med 2017 års system så innebär det ett lägre avgiftsuttag på cirka 18, 12 respektive 10 
procent (9, 13 och 10 procent vid korrigering för ändrat antal anlöp). För det segment som står för 
merparten av anlöpen ”Ropax, kryssning och färja” sjunker avgiftsuttaget med det nya systemet, cirka 
3 procent (7 procent vid kontroll av antal anlöp). I detta fall är det framförallt farledsavgifterna som 
påverkar eftersom många fartyg i detta segment opererar med kaptener som innehar lotsdispens. Mest 
uppseendeväckande är kanske utfallet för segmentet ”Ro-ro-fartyg”. Detta segment får en relativt 
kraftig ökning av avgiftsuttag från farledsavgifter, men samtidigt en relativt kraftig reduktion i 
avgiftsuttag från lotsningar. Även för roro-fartyg är det vanligt att anlöp sker med lotsdispens, se 
Tabell 13. Totalt ger 2018 års system knappt 4 procent lägre avgiftsuttag jämfört med vad 2017 års 
system skulle ha gett (drygt 1 procent vid kontroll av antal anlöp). Det segment som påverkas mest 
procentuellt sett är ”Kylfartyg”. Avgiftsuttaget från detta segment sjunker med 64 procent med 2018 
års system. Detta är dock ett mindre segment där enskilda fartyg kan ha stor inverkan på utfallet för 
segmentet som helhet. Detta blir tydligt då ett resultat beräknas med korrigering för förändringen i 
antal anlöp. En korrigering visar att avgiftsuttaget från segmentet ”Kylfartyg” istället kan ha ökat med 
36 procent. 

Med undantag av segmentet ”Kylfartyg” ökar den genomsnittliga farledsavgiften per anlöp mest för 
segmentet ”Containerfartyg”, avgiften blir i genomsnitt drygt 10 000 kronor högre per anlöp i 2018 års 
system jämfört med 2017 års system. Motsvarande siffra för segmentet ”Ro-ro-fartyg” hamnar på 
drygt 5 000 kronor per anlöp. Även i detta fall sticker segmentet ”Kylfartyg” ut med en systemföränd-
ringseffekt som ger drygt 23 000 kronor högre farledsavgift per anlöp. Störst reduktion i genomsnittlig 
avgift per anlöp beräknas systemändringen ha för fartygskategorierna oljetank-, gastank- och bulklast-
fartyg. För dessa kategorier beräknas 2018 års system ge lägre avgifter per anlöp på i genomsnitt 
mellan 5 000 och 7 500 kronor. För övriga segment blir förändringarna relativt små. Förändringen i 
hur lotsavgifterna tas ut ger störst effekt för segmenten ”Ro-ro-fartyg” och ”Torrlastfartyg”. För 
torrlastfartygen ger förändringen ett ökat avgiftsuttag på i genomsnitt cirka 1 500 kronor per lotsning, 
vilket innebär en ökning på i genomsnitt cirka 11 procent. För Ro-ro-fartygen beräknas förändringen i 
avgiftssystemet ge lägre genomsnittlig lotsavgift per lotsning på cirka 2 600 kronor, vilket innebär en 
minskning på i genomsnitt knappt 12 procent. 

Bytet av avgiftsuttag per nettodräktighetsklass istället för per faktiskt buttotonnage för farledsav-
gifterna gynnar totalt sett fartygen i nettodräktighetsklasserna 1 (0–999), 5 (6 000–9 999), 6 (10 000–
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14 999), 8 (30 000–59 999) och 10 (100 000 eller mer). Övriga nettodräktighetsklasser missgynnas. 
Utvecklingen här påverkas av hur sambandet mellan netto- och bruttodräktighet ser ut för fartygen 
inom olika storleksklasser och fartygssegment. Att byta till en fast avgift per ton nettodräktighet 
istället för per nettodräktighetsklass – som ger samma totala avgiftsuttag – skulle ge lägre avgifter för 
samtliga segment förutom ”Ropax, kryssning och färja” samt oljetankers. Båda dessa segment 
innehåller stora fartyg som gynnas av att avgifterna i 2018 års system inte stiger linjärt över 
nettodräktighetsklasserna och att nettodräktighetsklasserna inte är enhetliga. De större klasserna är 
bredare. 

Det har även gjort ett försök att studera hur farledsavgiften per anlöp påverkas för olika nettodräktig-
hetsklasser inom olika fartygssegment. För att göra analysen mer stabil har endast fartyg som gjort 
minst tio anlöp per år inkluderats. Analysen visar att förändringen i systemet för farledsavgifter för 
vissa fartygssegment ger ett varierande utfall över nettodräktighetsklasser. Inom segmentet ”Tank- och 
bulklastfartyg” ger systemändringen exempelvis lägre genomsnittlig farledsavgift per anlöp i netto-
dräktighetsklasserna 1, 2, 4, 7 och 8 och högre genomsnittlig farledsavgift per anlöp i nettodräktighets-
klasserna 3, 5 och 6. För segmentet ”Torrlastfartyg”, som påverkas mycket totalt sett, ligger de 
genomsnittliga ökningarna per anlöp framförallt i nettodräktighetsklasserna 3, 4 och 5. I den minsta 
nettodräktighetsklassen beräknas bytet av avgiftssystem ge en lägre genomsnittlig kostnad per anlöp. 

Den förändrade frekvensrabatten 2018, som innebar att samtliga fartyg och inte bara passagerar- och 
kryssningsfartyg, ska betala för sina fem första anlöp varje månad, har gjort att antalet debiterade 
anlöp ökat. Störst ökning i andel debiterade anlöp har pråmar där andelen ökade med 31,5 procent-
enheter. Även i kategorin ”ro-ro-fartyg” ökade andelen relativt mycket, drygt 26 procentenheter. För 
kategorierna ”Oljetankfartyg” och ”Gastankfartyg” ökade andelen med cirka 20 procentenheter. För 
kategorin ”Ropax, kryssning, färja” ligger som väntat andelen i princip oförändrad. Eftersom denna 
kategori står för så stor andel av samtliga anlöp blir den totala ökningen av andelen debiterade anlöp 
endast drygt 5 procentenheter, andelen gick från 23 till 28 procent. Studeras antalet fartyg inom olika 
segment som tar del av frekvensrabatterna är det förutom passagerarfartygen framförallt inom 
segmentet ”Ro-ro-fartyg” och fartygskategorin ”Oljetankfartyg” som en hög andel av fartygen gör mer 
än fem anlöp per månad. Upp till 30 procent av fartygen i dessa kategorier gör mer än fem anlöp en 
given månad. 

Om allt gods avgiftsätts som högvärdigt påverkas som förväntat bulkfartyg, torrlast och pråm mest. 
Godsavgiftsuttaget från dessa segment skulle öka med mellan cirka 30 till 80 procent, beroende på 
segment och storleksklass. År 2018 skulle detta ha gett ett ökat avgiftsuttag på totalt 23,7 miljoner 
kronor.  
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4. Effekter av bytet av miljöincitament  
Sveriges miljödifferentierade farledsavgifter är unika i ett internationellt perspektiv; farledsavgifter 
används i få länder men Sverige är det enda landet med miljödifferentierade farledsavgifter. Konkret 
differentieras inte hela farledsavgiften utan enbart fartygsavgiften, dess nivå baseras på fartygens 
storlek och antalet anlöp. Ett villkor är att fartygsavgiften ska bidra till att kontinuerligt finansiera 
Sjöfartsverket.   

Nedan beskrivs inledningsvis kort den certifikatbaserade miljödifferentieringen som gällde fram till 
2017 och systemet som baseras på Clean Shipping Index (CSI) som används sedan 2018. I 
nästföljande avsnitt studeras hur den förändrade basen för miljöincitamenten har påverkat olika 
fartygssegment. Detta görs genom att jämföra utfallet 2018 i termer av antal fartyg, antal anlöp och 
erhållna miljöincitament i de olika segment med motsvarande utfall 2017. Därutöver simuleras hur 
utfallet 2018 hade blivit om CSI hade varit konstruerat på ett annat sätt. Avslutningsvis diskuteras 
vilka effekter det nya miljöincitamentet har haft på de transportpolitiska målen.  

4.1. Bakgrund  
Miljöincitamenten ges på basis av en typ av bonus-malus-system för fartygsavgifterna. Fartyg som 
uppfyller höga miljökrav premieras med en bonus medan fartyg med sämre miljöprestanda betalar 
högre fartygsavgifter. Det tidigare avgiftssystemet baserades på SOX-certifikat (1998–2014) och NOX-
certifikat (1998–2017). Dessa certifikat utfärdades av Sjöfartsverket. SOX-certifikaten blev obsoleta 
med införandet av svaveldirektivet i SECA-området, som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska 
Kanalen. Mellan 1998 och 2001 stödde Sjöfartsverket även investeringar som leder till lägre NOX-
utsläpp.  

När det gäller SOX-utsläpp, fick upp till 1 450 fartyg per år en lägre fartygsavgift och SOX-utsläppen 
reducerades med ca 50 000 ton per år. Lindé et al. (2019) beräknar att reduktionsminskningen gav 
upphov till nyttor för samhället som var 3–17 gånger högre än kostnaderna. Som mest betalade 48 
fartyg lägre avgifter via NOX-certifikat. Lindé et al. (2019) uppskattar att NOX-utsläppen i Östersjön 
Skagerrak och Kattegatt minskade med 11 000 till 17 000 ton per år och att nyttorna för samhället var 
cirka sex gånger högre än kostnaderna. I båda fallen kan effekterna dock inte uteslutande hänföras till 
de miljödifferentierade fartygsavgifterna. Investeringarna i katalysatorer mm. för att minska NOX-
utsläppen kan ha genomförts tidigare och inte som en följd av möjligheterna med ett certifikat. 
Hamnarnas miljödifferentierade avgifter kan också ha förstärkt rederiernas incitament till att reducera 
utsläppen av kväveoxider. Antalet fartyg med SOX-certifikat var mycket högre än antalet fartyg med 
NOX-certifikat eftersom det första enbart kräver ett bränslebyte medan det andra kräver investeringar i 
reningsteknik och medför högre löpande kostnader.  

Sedan 1 januari 2018 baseras miljöincitamenten på fartygets verifierade poäng enligt Clean Shipping 
Index (CSI). Om det verifierade värdet är mindre än 75 (D) eller om fartyget inte har någon poäng (E) 
betalar de 100 procent av fartygsavgiften. Fartyg med CSI poäng mellan 75–99 (C) betalar 90 procent, 
100–124 (B) betalar 30 procent och 125–150 (A) betalar 10 procent av avgifterna. Se Tabell 15. 

Tabell 15. Incitamentsnivå för olika CSI-klasser. 

CSI-klass A B C D E 

CSI-poäng  125–150 100–124 75–99 < 75 Ej CSI 

Procent av fartygsavgiften som betalas  10  30  90 100 100 

Källa: Sjöfartsverket (2019) 
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Clean Shipping Index innehåller fem miljökategorier: CO2-utsläpp, SO2 och PM utsläpp, NOX-utsläpp, 
Hantering av kemikalier och Hantering av avfall (grå- och svartvatten). Skillnaderna mellan de olika 
CSI-kategorierna är stora: över 60 procent av de 63 registrerade fartygen 2018 hade 26 eller fler poäng 
i kategorin ”CO2”. Även i kategorin ”Avfall” hade många fartyg, 87 procent, minst 26 i poäng, se 
Tabell 16. 

Tabell 16. Antal fartyg per CSI-kategori och poängklass, slutet på 2018.  

 Utsläpp till luft  Hantering av  

Poängklass CO2 SO2 och PM NOX Kemikalier Avfall 

0 0 4 3 0 0 

1–5 5 4 5 0 0 

6–10 1 13 10 7 0 

11–15 2 15 4 33 0 

16–20 3 10 9 18 1 

21–25 13 10 8 5 7 

26–30 39 7 24 0 55 

Summa fartyg* 63 63 63 63 63 

Anm: Informationen från CSI innehöll 2 fartyg färre än vad som redovisas i Sjöfartsverkets data. Kolumnerna summerar 
därför bara till 63 fartyg istället för 65 i tidigare tabeller. 

Källa: CSI (2019) 

Den miljödifferentierade delen av fartygsavgiften utgjorde 10,2 procent (motsvarande 66,1 miljoner kr 
i 2018 års prisnivå) av de samlade fartygsavgifterna i det NOX-certifikatbaserade systemet som gällde 
till 2017. Miljöincitamentens andel av de samlade fartygsavgifterna minskade till 5,7 procent (36,9 
miljoner kr) i det CSI-baserade systemet. En förklaring för den lägre andelen 2018 är att farleds-
avgifterna sedan 2018 innehåller beredskapsavgiften, som inte är miljödifferentierad. En annan 
förklaring är att det tar tid för rederierna att registrera sina fartyg i CSI-systemet. Antalet CSI-
registrerade fartyg som fick miljöincitament ökade 2019 (se avsnitt 4.2 nedan) och det totala 
miljöincitamentet ökade till 61 miljoner kr 2019, se Figur 12.  
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Figur 12. Totala miljöincitament 2017, 2018 och 2019; miljoner kronor i 2018 års prisnivå. 
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4.2. Effekter på olika fartygsegment  
Det totala antalet fartyg med miljöincitament ökade från 31 fartyg 2017 till 65 fartyg 2018 och 94 
fartyg 2019. I samtliga år var segmentet ”RoPax, passagerarfartyg och kryssningsfartyg” störst, 
andelen tank- och bulkfartyg och RoRo-fartyg har dock ökat. Se Tabell 17. År 2019 ökade även 
antalet torrlastfartyg som erhöll miljöincitament. 

Tabell 17. Antal fartyg med miljöincitament i olika segment 2017, 2018 och 2019. 

Segment 2017 (NoX-certifikat) 2018 (CSI) 2019 (CSI) 
Tanker och bulklast 4 22 29 
Container 0 0 0 
Ro-ro 3 15 20 
Torrlast 2 2 14 
Ropax/kryssning/färja 22 26 31 
Totalt 31 65 94 

Anm: Tabellen innehåller endast de fartygssegment där det finns fartyg med miljöincitament. 

En stor del av fartygen med CSI-certifikat (2018) höll NOX-certifikat (2016); dessa fartyg (röda staplar 
i Figur 13) har generellt något fler CSI-poäng än de tillkommande fartyg (blåa staplar i Figur 13) som 
inte hade NOX-certifikat. Det finns dock ett antal tillkommande fartyg med höga CSI-poäng. 
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Figur 13. Fördelning av fartyg efter CSI-poäng 2018 (röd stapel innebär att fartyget hade ett NOX-
certifikat 2016). 

Faktumet att det totala miljöincitamentet har minskat (se Figur 12) samtidigt som antalet fartyg som 
får miljöincitamentet har ökat innebär att det genomsnittliga incitamentet per fartyg har minskat från 
2,028 miljoner kr per år till 0,568 miljoner kr per år.  

En intressant och viktig observation är att de 65 fartyg som fick lägre fartygsavgifter 2018, på grund 
av att de uppfyllde kraven för ett miljöincitament, stod för 2,4 procent av samtliga fartyg och en 
tredjedel av samtliga anlöp i de svenska hamnarna. År 2019 var det 3,5 procent av fartygen som erhöll 
miljöincitament och dessa stod för 48 procent av anlöpen. Detta innebär som förväntat att de fartyg 
som gör många anlöp får stora avgiftssänkningar via miljöincitamenten.  
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Tabell 18. Antal anlöp och antal fartyg med och utan incitament 2018 och 2019. 

 Utan miljöincitament Med miljöincitament Andel med incitament 

Anlöp 2018 53 959 25 434 32,0 

Anlöp 2019 41 337 38 275 48,1 

Antal fartyg 2018 2 683 65 2,4 

Antal fartyg 2019 2 628 94 3,5 

Av de 65 CSI-registrerade fartygen år 2018 uppfyllde 10 fartyg CSI-klass A, 18 fartyg CSI-klass B 
och 37 fartyg CSI-klass C. En stor andel av fartygen med CSI-klass A och B uppfyller Tier III5 kraven 
avseende NOX-utsläpp. Antalet fartyg som uppfyller Tier III utsläppskraven ökade från 32 fartyg 
(2018) till 38 fartyg (2019). Tier III kraven blir obligatoriska för fartyg som byggs år 2021 och framåt 
i NECA-området som omfattar Östersjön och Nordsjön.  

Tabell 19. Antal fartyg som fick miljöincitament (2018) och uppfyllde Tier III-kraven (2018 och 2019). 

CSI-
klass 

Antal fartyg som fick 
miljöincitament i CSI 2018  

Antal fartyg registrerade i 
CSI som uppfyller Tier III 
krav 2018  

Antal fartyg registrerade i 
CSI som uppfyller Tier III 
krav 2019 

A 10 9 10 

B 18 13 21 

C 37 10 7 

Totalt 65 32 38 

Incitamenten per fartyg är ganska starkt koncentrerade till klass A och B där de i genomsnitt ligger på 
cirka en miljon kronor per fartyg, se Tabell 20. I klass C ligger incitamenten per fartyg på cirka 
150 000 kronor. Detta hänger förstås ihop med avgiftsreduktionerna i de olika CSI-klasserna som 
beskrivs i Tabell 15 

Även om fler fartyg (totalt 65 fartyg) var registrerade i det nya CSI-systemet 2018 var det de 28 
fartygen i klass A och B som erhöll 83 procent av miljöincitamenten. Dessa 28 fartyg är en delmängd 
av de 32 fartygen som fick en lägre fartygsavgift (2,082 miljoner kr) i det NOX-certifikatbaserade 
systemet 2017. Detta leder till slutsatsen att det i stora drag var samma fartyg som betalade lägre 
fartygsavgift på grund av sin miljöprestanda 2018 som 2017. De tillkommande fartygen hamnade till 
stor del i CSI-klass C. Under 2019 har det dock tillkommit en del fartyg i klass A och B. Dessa två 
klasser, bestående av 54 fartyg, erhöll 92 procent av incitamenten 2019. 

  

 
5 Tier III är den gällande utsläppsstandarden enligt IMO som ska gälla alla nya fartyg. Från 2016 och framåt. 
Äldre fartyg kan också uppgraderas för att nå utsläppskraven enligt Tier III. 
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Tabell 20. Totala miljöincitatment, antal fartyg och incitament per fartyg i CSI-klasserna A-C 2018 
och 2019; kronor i 2018 års prisnivå och kategoriserade enligt klass vid slutet av respektive år. 

CSI-
klass Belopp miljöincitament Antal fartyg som fick 

miljöincitament   
Genomsnittligt 

incitament per fartyg   

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

A 13 786 955  20 370 238 10 20 1 378 696 1 018 512 

B 16 933 708 35 839 955 18 32 940 762 1 119 999 

C 6 173 033 5 104 097 37 42 166 839 121 526 

Totalt 36 893 695 61 314 290 65 94 567 595 652 280 

 

I Tabell 21 redovisas hur det totala beloppet till miljöincitament 2017, 2018 och 2019 fördelar sig på 
olika fartygssegment. Spridningen över fartygssegmenten är större 2018 och 2019. Med 
NOX-certifikaten 2017 erhöll fartygen i kategorin ”Ropax, kryssning, färja” knappt 97 procent av 
incitamenten. År 2019 erhöll fartygen i detta segment cirka 70 procent av miljöincitamenten. De 
segment som i större utsträckning utnyttjar incitamenten i det nya systemet är ”Kemtankfartyg”, 
”Ro-ro fartyg” och ”Torrlastfartyg”. 

Tabell 21. Miljöincitament per fartygssegment 2017, 2018 och 2019; kronor i 2018 års prisnivå. 

Fartygssegment 2017 2018 2019 

11-övriga tankfartyg 0 0 0 
13-oljetankfartyg 0 -30 655 -70 434 
20-gastankfartyg 0 -402 248 -671 936 
30-kemtankfartyg -1 144 956 -4 699 415 -6 743 178 
40-bulklastfartyg 0 -48 440 -306 711 
53-containerfartyg 0 0 0 
55-ro-ro fartyg -605 746 -3 068 440 -8 074 481 
60-torrlastfartyg -440 282 -8 923 -2 331 248 
61-kylfartyg 0 0 0 
71/77-ropax, kryssning, färja -63 952 088 -28 635 575 -43 116 301 
91-bogserbåt/bärgningsfartyg 0 0 0 
94-pråm 0 0 0 
99-övriga fartyg 0 0 0 
Totalt -66 143 073 -36 893 695 -61 314 290 

 

En mer detaljerad studie av fartyg som erhöll miljöincitament 2018 visar att det är ett fåtal fartyg som 
erhåller en stor del av incitamenten. Det finns sex fartyg i kategorin ”Ropax, kryssning, färja” som 
sticker ut, se Figur 14. Dessa fartyg erhöll 21,3 miljoner kronor av de totalt 36,9 miljoner kronor i 
incitament 2018 (57,7 procent). Segmentet totalt erhöll 28,6 av 36,9 miljoner kronor (77,5 procent). 

År 2019 var det inte lika extremt, se Figur 15. Detta år var det nio fartyg som erhöll mer än 2 miljoner 
kronor i miljöincitament, totalt erhöll dessa nio fartyg 29,8 miljoner kronor av segmentets 43,9 
miljoner kronor (67,9 procent). Totalt erhöll dessa fartyg 47,7 procent av incitamenten 2019. 
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Figur 14. Miljöincitament per fartyg inom segmentet ”Ropax, kryssning, färja” 2018; kronor. 
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Figur 15. Miljöincitament per fartyg inom segmentet ”Ropax, kryssning, färja” 2019; kronor. 

Hur incitamenten fördelade sig över fartygen inom övriga fartygssegmenten redovisas i Figur 16 och 
Figur 17. Totalt erhöll dessa fartyg sammantaget 8,3 av de totalt 36,9 miljoner kronor i miljöincita-
ment 2018 (22,4 procent) och 18,5 av 62,4 miljoner kronor 2019 (29,6 procent). Bland dessa var det 
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framförallt fyra fartyg inom segmentet ”Tank- och bulklastfartyg” som utmärkte sig med relativt stora 
andelar av miljöincitamenten 2018. År 2019 var det istället två Ro-ro fartyg som erhöll en stor andel 
av miljöincitamenten. 
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Figur 16. Miljöincitament per fartyg inom segmenten ”Tank och bulk”, Ro-ro” och ”Torrlast” 2018; 
kronor. 
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Figur 17. Miljöincitament per fartyg inom segmenten ”Tank och bulk”, Ro-ro” och ”Torrlast” 2019; 
kronor. 
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4.3. Omviktning av CSI-poängen  
I kölvattnet av lanseringen av det nya systemet för miljöincitament har det diskuterats huruvida NOX-
utsläpp och CO2-utsläpp borde prioriteras högre. Även utsläpp av SOX är prioriterat, men här har 
implementeringen av svaveldirektivet 2015 (SECA) haft stor effekt när det gäller att reducera SOX- 
och PM-utsläpp mycket. Mot bakgrund av detta har vi simulerat hur mycket en omviktning av CSI-
poängen till att högre prioritera NOX och CO2 skulle påverka utfallet. I simuleringen har CSI-poängen 
för NOX-utsläpp och CO2-utsläpp räknats upp med 50 procent och CSI-poängen i övriga kategorier har 
reducerats till två tredjedelar. Detta gör att maximal poäng i kategorierna blir enligt Tabell 22. 

Tabell 22. Maximal poäng i olika CSI-kategorier före och efter omviktning. 
 CO2 SOX NOX Kemikalier  Avfall  Maximal 

poäng 
Original 30 30 30 30 30 150 
Omviktad 45 20 45 20 20 150 

Omviktningen av CSI-poängen beräknas leda till en ökning av antalet fartyg i CSI-klasserna A och B 
på bekostnad av CSI-klass C. Detta förklaras bl.a. av att över 60 procent av de 63 registrerade fartygen 
hade 26 eller fler poäng i kategorin ”CO2”. Se Tabell 16. Utfallet redovisas i Tabell 23. Ytterligare 3 
fartyg hamnar i klass A och ytterligare ett i klass B. Det blir 5 fartyg färre i klass C. Ett fartyg i klass C 
tappar i poäng och hamnar i klass D, så det totala antalet fartyg med incitament sjunker till 64. Det är 
flera rörelser mellan klasserna som förklarar utfallet. Inget fartyg rör sig från A till B så ökningen av 
antalet fartyg i A förklaras av att passagerarfartyg/färja, ett kemtankfartyg och ett gastankfartyg går 
från klass B till klass A. Mellan klasserna B och C rör sig fartyg åt båda hållen. Sex fartyg byter från C 
till B (fyra passagerarfartyg/färjor och två oljetankfartyg) och två byter från B till C (ett passagerar-
fartyg/färja och ett bulklastfartyg). Det fartyg som tappar sitt incitament (går från C till D) ligger inom 
segmentet ”Torrlast”. Tre fartyg får därmed en försämrad klassificering medan nio når en förbättrad 
klass. 

Tabell 23. Antal fartyg i olika CSI-klasser 2018 före och efter en omviktning. 
 

A B C Totalt 
Original 10 18 37 65 
Omviktad 13 19 32 64 

Räknat i pengar skulle de totala miljöincitamenten 2018 öka med 22,3 % från ca 36,9 miljoner kr till 
45,1 miljoner kr. Givet denna omviktning skulle därmed Sjöfartsverkets intäkter 2018 bli ca 8,2 
miljoner kronor lägre. De genomsnittliga miljöincitamenten per fartyg skulle öka från ca 1,379 
miljoner kr till 1,423 miljoner kr i CSI-klass A och från 0,941 miljoner kr till 1,137 miljoner kr i CSI-
klass B. I CSI-klass C skulle de genomsnittliga miljöincitamenten per fartyg minska från 0,167 
miljoner kr i till 0,156 miljoner kr. Även med en omviktning likt denna skulle inte miljöincitamenten 
per fartyg komma i närheten av de 2,028 miljoner kronor som det tidigare systemet med NOX-
certifikat gav upphov till.  

Tabell 24. Miljöincitament per CSI-klass före och efter en omvikning; miljoner kronor 2018. 
 

A B C Totalt 
Original 13,8 16,9 6,2 36,9 
Omviktad 18,5 21,6 5,0 45,1 
Förändring (absolut) 4,8 4,6 -1,2 8,2 
Förändring (%) 34,5 27,4 -19,0 22,3 
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Eftersom det inte går att bedöma den övergripande styreffekten av gällande CSI-system går det inte 
heller att bedöma om ett system med högre vikt vid utsläpp av NOX och CO2 skulle öka eller minska 
fartygsägares incitament att förbättra fartygens miljöprestanda. 

4.4. Effekter på de transportpolitiska målen  
Analysen av hur det nya miljöincitamentet har påverkat de transportpolitiska målen begränsas till en 
delmängd av de 16 miljökvalitetsmålen, Naturvårdsverket (2019). Tabell 25 illustrerar kopplingen 
mellan de fem CSI-kategorierna och de sju relevanta miljökvalitetsmålen. Mest kunskap finns för de 
fyra målen som är kopplade till fartygens utsläpp till luft: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning och Ingen övergödning. Kunskapsunderlaget är mindre komplett för målen ”Hav i 
balans samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt- och djurliv”, se t.ex .Hassellöv et al. (2019).   

Tabell 25. Samband mellan CSI-kategorier och relevanta miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsmål Begränsad 
klimat-
påverkan 

Frisk 
luft 

Bara 
naturlig 
försurning 

Ingen 
över-
gödning 

Giftfri 
miljö 

Hav i balans 
samt 
levande kust 
och 
skärgård 

Ett rikt 
växt- 
och 
djurliv 

CSI-kategorier         

CO2-utsläpp X       

SOX och PM 
utsläpp 

 X X X    

NOX utsläpp  X X X    

Hantering av 
kemikalier 

    X X X 

Hantering av avfall 
(grå/-svartvatten 

     X  

4.5. Slutsatser – byte av miljöincitament 
Det nya systemet för miljöincitament, baserat på poängsättning via Clean Shipping Index (CSI) i fem 
kategorier, har gjort att fler fartyg erhåller miljöincitament. Jämfört med systemet med NOX-certifikat 
tar dubbelt så många fartyg del av incitamenten 2018. Det verkar finnas en viss tröghet när det gäller 
att registrera fartygen i CSI, vilket märks i att antalet registrerade fartyg fortsatt att öka till 2019. Vid 
slutet av 2019 var 94 fartyg registrerade. 

År 2018 utgjorde de 65 CSI-registrerade fartygen som erhöll incitament 2,4 procent av samtliga fartyg 
som gjorde minst ett anlöp i svensk hamn. Dessa fartyg stod dock för drygt 47 procent av samtliga 
anlöp. 

I genomsnitt har systemet 2018 gett lägre miljöincitament per fartyg än systemet 2017. Totalt uppgick 
incitamenten till 36,9 miljoner kronor 2018. År 2017 gavs incitament motsvarande 66,1 miljoner 
kronor (i 2018 års prisnivå) och det var 32 fartyg som innehade ett NOX-certifikat. Incitaments-
beloppet ökade dock till 61,3 miljoner kronor 2019.   

Det nya systemet kan sägas ha försvagat incitamenten att göra investeringar för att reducera utsläpp av 
kväveoxider i och med att incitamenten per fartyg blir lägre i det nya systemet och att det nu går att få 
en hög reduktion i farledsavgift genom att göra förbättringar i andra miljökategorier än utsläpp av 
kväveoxider (CO2, SOX och partiklar, hantering av kemikalier samt hantering av avfall). Samtidigt 
hade 33 av de 65 CSI-registrerade fartygen 2018 Tier III.  
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Det är framförallt de fartyg som uppnår miljöklass A eller B i CSI-systemet som får en hög avgifts-
reduktion (90 respektive 70 procent). Detta gör att det 2018 var få fartyg som utnyttjade merparten av 
incitamenten. Det var 28 fartyg som uppnådde CSI-klass A eller B och dessa erhöll 83 procent av det 
totala beloppet för incitament 2018. De sex fartyg inom segmentet ”Ropax, kryssning och färja” som 
fick störst avgiftsreduktion via miljöincitament stod för 57,7 procent av det totala incitamentsbeloppet 
2018. 

Samma 28 fartyg som utnyttjar 30,6 av 36,9 miljoner kronor i miljöincitament gör också många anlöp 
per månad och drar därmed stor nytta av frekvensrabatten. 

En anmärkning på CSI-systemet i sig är att de flesta fartyg som registrerade sig 2018 fick höga poäng i 
kategorierna CO2 och hantering av avfall. I dessa kategorier har de registrerade fartygen därmed liten 
utvecklingspotential redan från starten av systemet. 

Om CSI-systemet hade viktats om så att kategorierna CO2 samt NOX gett högre poäng än övriga 
kategorier (i nuvarande system väger poängen i alla kategorier lika mycket i beräkningen av ett fartygs 
totala poäng) skulle fler fartyg hamnat i klasserna A och B. Detta innebär i sin tur att det totala 
beloppet till incitament skulle ha ökat från 36,9 till 45,1 miljoner kronor 2018. Det genomsnittliga 
incitamentet per fartyg i klasserna A och B skulle ha blivit 1,4 respektive 1,1 miljoner kronor, vilket 
kan jämföras med det genomsnittliga incitamentet per fartyg 2017 på lite drygt 2 miljoner kronor.   

Med de uppgifterna som vi har till förfogande idag är det svårt att avgöra hur miljöincitamenten har 
påverkat (och kommer att påverka) utsläppen av CO2, NOX, SOX och PM samt miljökvalitetsmålen.  
Minskningen av NOX-utsläppen i Östersjön Skagerrak och Kattegatt borde ligga i intervallet 11 000–
17 000 ton per år, som Lindé et al. (2019) anger. Faktumet att de 65 fartyg (2,4 % av samtliga fartyg) 
som fick miljöincitament 2018 stod för 47,1 procent av anlöpen i de svenska hamnarna indikerar att 
dessa fartyg också genomförde en stor del av de seglade kilometerna i närområdet. För att kunna uttala 
sig mer specifikt skulle det krävas uppgifter om sträckan som fartygen har seglat i ett specificerat 
område (det kunde vara ett krav att fartygen anger den seglade sträckan och bränsleförbrukningen) och 
emissionsfaktorer för de fartygen som får miljöincitament.  
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5. Konkurrens mellan trafikslagen  
Konkurrensen mellan olika trafikslag är olika hård beroende på vad det är som ska transporteras, hur 
långt det ska transporteras, hur tidskänsligt godset är osv. Långväga transporter, t.ex. containertrafik 
från Asien påverkas mindre av förändringen av farleds- och lotsavgifter. Kortväga transporter, där 
konkurrensen från andra trafikslag i utgångsläget är hårdare påverkas sannolikt mer, t.ex. RoRo-trafik 
mellan Tyskland och Sverige där sjöfarten redan idag har konkurrens från både väg och järnväg.  

För att belysa frågan görs här inledningsvis en övergripande analys av hur sjöfartens avgifter 
förändrats över tid i förhållande till andra trafikslag. Därefter följer en analys av samma frågeställning 
men ur ett annat perspektiv, där beskrivs ett antal relationer med olika transportupplägg och hur 
konkurrenssituationen förändrats mellan transportuppläggen som följd av förändringen av farleds- och 
lotsavgifter. Avsnittet avslutas med slutsatser avseende hur konkurrensen mellan trafikslagen 
förändrats till följd av avgiftsförändringen. 

5.1. Avgifternas utveckling över tid 
Förutom de variationer i transportkostnader som sker till följd av förändringar av bränslekostnader, 
finansieringskostnader och lönekostnader så sker det också förändringar av de avgifter de olika 
trafikslagen är ålagda att betala. Sedan 2011 har lastbilstrafikens avgifter i princip varit reellt 
oförändrade. För sjöfarten och järnvägstrafiken har det däremot skett en ökning. I järnvägstrafikens 
fall har det skett en successiv höjning av banavgifterna (Trafikverket 2014 och 2017) som ökat 
banavgifterna per tonkilometer med 150 procent mellan 2011 och 2018. Sjöfarten uppvisar en trend 
som liknar järnvägens med en ökning på drygt 100 procent under motsvarande period. Beträffande 
banavgifter ska dessa enligt beslut på sikt motsvara järnvägstrafikens samhällsekonomiska marginal-
kostnader. I dagsläget bedöms avgifterna endast täcka ca en tredjedel av marginalkostnaderna 
(Johansson & Johansson, 2018). För lastbilstrafiken har bränsleskatterna under en längre tid legat 
relativt nära marginalkostnaderna kopplade till förbränning av diesel och en kilometerskatt har 
diskuterats för att täcka övriga externa kostnader som slitage, buller och olyckor, men inte införts. 
Sjöfartsverkets avgifter ska täcka merparten av verkets kostnader. Principen för sjöfartens avgifter 
avviker därmed från övriga trafikslag. 

I det långa perspektivet så har den direkta effekten av avgiftsuttaget bidragit till att förbättra 
lastbilarnas konkurrenskraft på bekostnad av järnvägen och sjöfarten. De indirekta effekterna av 
avgiftsuttaget kan dock till exempel ha lett till mindre trängsel på järnvägen vilket kan ha förbättrat 
konkurrenskraften för den järnvägstrafik som är kvar relativt om avgiftsuttaget hade varit detsamma 
som 2011. 
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Figur 18. Olika trafikslags skatte- och avgiftsutveckling per tonkm över tid. Källa: Trafikanalys (2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).  

5.2. Studie av exempelrelationer 
Ett alternativ till att studera avgiftsförändringarna på övergripande nivå som i föregående avsnitt är att 
studera hur konkurrensförhållandena i enskilda relationer förändrats till följd av avgiftsförändringarna. 
För att göra detta har vi identifierat sex stycken transportrelationer och ett antal alternativ för varje 
relation (undantaget Brofjorden till Gävle som endast avser illustrera hur avgifterna förändrats för 
tankfartyg). I Tabell 26 presenteras de olika relationerna och de olika alternativ som studerats.  

Tabell 26. Studerade exempelrelationer. 

Transport Godstyp Alternativ1 Alternativ2 Alternativ3 

Forshaga (Karlstad) till Hull Torrbulk Direkttransport med 
torrlastfartyg (1 000 
dwt) 

Lastbil till Göteborg, 
torrlastfartyg från 
Göteborg till Hull (1 000 
dwt) 

Mora till Bryssel Trailer Lastbil till Göteborg-roro 
fartyg (10 000 dwt) till 
Zeebrügge- lastbil till 
Bryssel  

Lastbil till Trelleborg, 
ropax (7 500 dwt) till 
Travemuende, lastbil till 
Bryssel 

Direkttransport med 
lastbil (via 
Öresundsbron och 
Stora bält) 

Jönköping till Paris Trailer Lastbil (trailer) till 
Trelleborg, ropax till 
Travemünde (7 500 
dwt), lastbil till Paris 

Lastbil Jönköping-
Göteborg, Roro till 
Zeebrügge, lastbil Paris 

Direkttransport med 
lastbil (via 
Öresundsbron och 
Stora bält) 

Gävle till Hamburg Container Containerfartyg direkt 
(16700 dwt) 

Tåg Gävle-Göteborg, 
fartyg Göteborg-
Hamburg (200 000 dwt) 

Direkttransport med 
lastbil (via 
Öresundsbron och 
Stora bält) 

Smedjebacken till Düsseldorf Torrbulk Lastbil (trailer) till 
Trelleborg, färja till 
Travemünde, lastbil till 
Düsseldorf 

Lastbil till Västerås, tåg 
till Herne, lastbil till 
Düsseldorf 

Lastbil till Västerås, 
fartyg till Hamburg 
(5 000 dwt), lastbil till 
Düsseldorf 

Brofjorden till Gävle Flytande bulk Fartyg direkt (10 000 
dwt) 
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5.2.1. Källor och antaganden 
Analysen som presenteras nedan bygger på information från flera olika källor samt en del antaganden, 
enligt följande: 

• transportkostnader (ASEK / Trafikverket) – lastnings-, lossnings- och omlastningskostnader 
(inkl. hamnavgifter), avstånds- och tidsberoende kostnader för fordon 

• fyllnadsgrader: fartyg 90 %, 12 ton per container/trailer 

• avstånd (Google maps), hastigheter fartyg (ASEK / Trafikverket) 

• hastigheter väg och järnväg (egna bedömningar)  

• obs. – endast operativa kostnader (ej kostnad för lagerhållning, värdeminskning etc.) 

• farleds- och lotsavgifter per fartygstyp, fartygsstorlek och hamn (Sjöfartsverket)  

• banavgifter (ASEK / Trafikverket) 

• vägavgifter (utlandet), broavgifter (Öresund, Stora Bält). 

5.2.2. Resultat 
I Figur 19 presenteras de totala kostnaderna för de olika alternativen fördelade på undervägskostnader 
och lastnings- och lossningskostnader för respektive trafikslag. Med hjälp av figuren är det möjligt att 
säga något om konkurrensförhållandena mellan alternativen i termer om kostnad uttryckt i kronor.  

I den första relationen, mellan Karlstad (Forshaga) och Hull jämförs en direkttransport med fartyg med 
en lastbilstransport till Göteborg och fartyg därifrån. Direkttransporten från Karlstad kostar ungefär 60 
procent av alternativet via Göteborg. Kostnadsskillnaden mellan alternativen består i princip endast av 
kostnaden för lastbilstransporten till Göteborg. 

I den andra relationen, mellan Mora och Bryssel, jämförs två sjöfartsalternativ med en direkttransport 
med lastbil. Det första sjöfartsalternativet, som innebär en RoRo-transport till Belgien är avsevärt 
billigare, ungefär halva kostnaden, jämfört med de båda andra alternativen som innebär färja från 
Trelleborg respektive direkttransport med lastbil över broarna. Skillnaden mellan färja från Trelleborg 
och en transport över broarna är dock väldigt liten. 

Den tredje relationen, mellan Jönköping och Paris, är lik den andra med ett avsevärt billigare alternativ 
via Göteborg och två jämförbara alternativ via Skåne antingen med färja eller över broarna. Skillnaden 
jämfört med den andra relationen är att färjealternativet är ungefär tio procent billigare än 
broalternativet. 

I den fjärde relationen jämförs två sjöfartsalternativ med en direkttransport med lastbil. Båda 
sjöfartsalternativen är avsevärt billigare än lastbilstransporten och direktalternativet är billigare än 
alternativet som innebär en transport via Göteborg.  

I det femte alternativet jämförs en direkttransport med lastbil med en järnvägstransport och en fartygs-
transport. Både järnvägstransporten och fartygstransporten är billigare än direkttransporten och 
fartygstransporten är något billigare än järnvägstransporten. 



Figur 19. Kostnad per ton för alternativen i de olika exempelrelationerna.
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I Tabell 27 presenteras farledsavgifternas andel av den totala transportkostnaden samt utvecklingen 
mellan 2017 och 2018 tillsammans med de totala transportkostnaderna i kronor samt tidsåtgången. Här 
är relationen mellan tid och kostnad tydlig. De långsamma transporterna är generellt sett billigare. Vad 
gäller förändringen i farledsavgifternas andel av totala transportkostnader så är den generellt sett 
blygsam bortsett från transporterna i relationen Karlstad-Hull där farledsavgifternas andel av de totala 
transportkostnaderna ökar med 1,5 respektive 1,1 procentenheter. 

Tabell 27. Farledsavgifternas förändring från 2017 till 2018. 

   
Farledsavgiftens andel av totala 

transportkostnader 

Karlstad till Hull 

Total 
tidsåtgång 

(timmar) 

Total 
transport-

kostnad 
per ton 
(2017) 2017 (%) 2018 (%) 

Ökning 
(procent-

enheter) från 
2017 till 2018 

Direkttransport med torrlastfartyg (1 000 dwt) 124 347 3,2 4,6 1,5 

Lastbil till Karlstad Torrlastfartyg (1 000 dwt) 
till Göteborg,  115 552 2,0 3,1 1,1 

Mora till Bryssel       

Lastbil till Göteborg-roro fartyg (10 000 dwt) 
till Zeebrügge- lastbil till Bryssel  110 917 0,4 0,8 0,3 

Lastbil till Trelleborg, ropax (7 500 dwt) till 
Travemünde, lastbil till Bryssel 45 1 929 0,1 0,1 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 25 1 885    

Jönköping till Paris       

Lastbil Jönköping-Göteborg, Roro till 
Zeebrügge, lastbil Paris 106 625 0,6 1,1 0,5 

Lastbil (trailer) till Trelleborg, ropax till 
Travemünde (7 500 dwt), lastbil till Paris 38 1 556 0,2 0,2 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 22 1 739    

Gävle till Hamburg      

Containerfartyg direkt (16 700 dwt) 120 180 1,2 1,2 0,0 

Tåg Gävle-Göteborg, fartyg Göteborg-
Hamburg (200 000 dwt) 75 317 0,3 0,4 0,1 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 18 1 390    

Smedjebacken till Düsseldorf      

Lastbil (trailer) till Trelleborg, färja till 
Travemünde, lastbil till Düsseldorf  40 1 576 0,2 0,2 0,0 

Lastbil till Västerås, tåg till Herne, lastbil till 
Düsseldorf 35 870    

Lastbil till Västerås, fartyg till Hamburg (5 
000 dwt), lastbil till Düsseldorf 159 803 0,3 0,3 -0,1 

Brofjorden till Gävle      

Fartyg direkt (10 000 dwt) 117 86 4,9 3,0 -1,8 
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Tabell 28 motsvarar Tabell 27 med skillnaden att det är lotsavgifterna som presenteras istället för 
farledsavgifterna. Även här är förändringarna generellt sett blygsamma, i synnerhet som vi antagit att 
RoRo-fartygen och färjorna inte använder sig av lots utan har utbildad personal ombord. I ett fall är 
dock skillnaden mellan 2017 och 2018 betydande och det är lotsningen från Karlstad där 
lotsavgifternas andel av de totala transportkostnaderna ökade med två procentenheter. 

Tabell 28. Lotsavgifternas förändring från 2017 till 2018. 

 
 

 
Lotsavgiftens andel av totala 

transportkostnader 

Karlstad till Hull 

Total 
tidsåtgång 

(timmar) 

Total 
transport-

kostnad per 
ton (2017) 2017 (%) 2018 (%) 

Ökning 
(procent-

enheter) från 
2017 till 2018 

Direkttransport med torrlastfartyg (1 000 dwt) 124 347 6,7 8,6 1,9 

Lastbil till Karlstad Torrlastfartyg (1 000 dwt) 
till Göteborg,  115 552 3,1 3,2 0,1 

Mora till Bryssel       

Lastbil till Göteborg-roro fartyg (10 000 dwt) 
till Zeebrügge- lastbil till Bryssel  110 917 0,0 0,0 0,0 

Lastbil till Trelleborg, ropax (7 500 dwt) till 
Travemünde, lastbil till Bryssel 45 1 929 0,0 0,0 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 25 1 885  0,0 0,0 

Jönköping till Paris       

Lastbil Jönköping-Göteborg, Roro till 
Zeebrügge, lastbil Paris 106 625 0,0 0,0 0,0 

Lastbil (trailer) till Trelleborg, ropax till 
Travemünde (7 500 dwt), lastbil till Paris 38 1 556 0,0 0,0 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 22 1 739  0,0 0,0 

Gävle till Hamburg      

Containerfartyg direkt (16 700 dwt) 120 180 0,6 0,5 -0,1 

Tåg Gävle-Göteborg, fartyg Göteborg-
Hamburg (200 000 dwt) 75 317 0,1 0,1 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 18 1 390  0,0 0,0 

Smedjebacken till Düsseldorf      

Lastbil (trailer) till Trelleborg, färja till 
Travemünde, lastbil till Düsseldorf  40 1 576 0,0 0,0 0,0 

Lastbil till Västerås, tåg till Herne, lastbil till 
Düsseldorf 35 870  0,0 0,0 

Lastbil till Västerås, fartyg till Hamburg (5 
000 dwt), lastbil till Düsseldorf 159 803 0,8 1,0 0,2 

Brofjorden till Gävle      

Fartyg direkt (10 000 dwt) 117 86 3,6 3,9 0,3 
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I Tabell 29 presenteras de totala avgifternas andel av de totala transportkostnaderna samt förändringen 
från 2017 till 2018. Som en direkt följd av det som presenterats i de föregående två tabellerna så är 
förändringen av avgifternas andel av transportkostnaderna i de flesta fall mycket blygsam. Det huvud-
sakliga undantaget från denna slutsats är relationen Karlstad–Hull, och i synnerhet alternativet som 
innebär en direkttransport, där avgifternas andel av de totala kostnaderna ökar med 3 procentenheter, 
från 10 till 13 procent.  

Tabell 29. Avgifternas totala förändring från 2017 till 2018. 

   Avgifternas andel av totala transportkostnader 

Karlstad till Hull 

Total 
tidsåtgång 

(timmar) 

Total 
transport-

kostnad per 
ton (2017) 2017 (%) 2018 (%) 

Ökning 
(procent-

enheter) från 
2017 till 2018 

Direkttransport med torrlastfartyg (1 000 dwt) 124 347 9,8 13,2 3,3 

Lastbil till Karlstad Torrlastfartyg (1 000 dwt) 
till Göteborg,  115 552 5,1 6,3 1,2 

Mora till Bryssel       

Lastbil till Göteborg-roro fartyg (10 000 dwt) 
till Zeebrügge- lastbil till Bryssel  110 917 0,4 0,8 0,3 

Lastbil till Trelleborg, ropax (7 500 dwt) till 
Travemünde, lastbil till Bryssel 45 1 929 0,1 0,1 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 25 1 885  0,0 0,0 

Jönköping till Paris       

Lastbil Jönköping-Göteborg, Roro till 
Zeebrügge, lastbil Paris 106 625 0,6 1,1 0,5 

Lastbil (trailer) till Trelleborg, ropax till 
Travemünde (7 500 dwt), lastbil till Paris 38 1 556 0,2 0,2 0,0 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 22 1 739  0,0 0,0 

Gävle till Hamburg      

Containerfartyg direkt (16 700 dwt) 120 180 1,8 1,7 0,0 

Tåg Gävle-Göteborg, fartyg Göteborg-
Hamburg (200 000 dwt) 75 317 0,4 0,5 0,1 

Direkttransport med lastbil (via 
Öresundsbron och Stora bält) 18 1 390  0,0 0,0 

Smedjebacken till Düsseldorf      

Lastbil (trailer) till Trelleborg, färja till 
Travemünde, lastbil till Düsseldorf  40 1 576 0,2 0,2 0,0 

Lastbil till Västerås, tåg till Herne, lastbil till 
Düsseldorf 35 870  0,0 0,0 

Lastbil till Västerås, fartyg till Hamburg (5 
000 dwt), lastbil till Düsseldorf 159 803 1,2 1,3 0,1 

Brofjorden till Gävle      

Fartyg direkt (10 000 dwt) 117 86 8,5 6,9 -1,5 
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5.3. Slutsatser – konkurrensytan mellan trafikslagen 
De fall då förändringen av lots- och farledsavgifterna mellan 2017 och 2018 kan förväntas påverka 
konkurrensen mellan alternativen är de fall där kostnaderna för två alternativ mycket lika. I relationen 
Mora–Bryssel och Jönköping–Paris så är färje- och broalternativen mycket lika kostnadsmässigt. För 
färjorna har dock avgiftsförändringen inte medfört någon kostnadsförändring. Avgifterna kan därför 
inte sägas ha påverkat konkurrensen i dessa alternativ. För RoRo-alternativen har avgiftsförändringen 
däremot inneburit en kostnadsökning. Dessa alternativ är emellertid avsevärt billigare (men 
långsammare) än de andra alternativen vilket bör innebära att konkurrensen mellan RoRo-alternativen 
och vägarna genom Skåne inte är så stor. I dessa fall bedömer vi därför att det är rimligt att anta att 
konkurrensen mellan alternativen inte har påverkats nämnvärt. 

I fallet med containerstransporten från Gävle till Hamburg så skiljer sig alternativen ganska mycket åt 
i termer om kostnad och tidsåtgång. Avgiftsförändringen har dessutom inte inneburit någon större 
förändring i avgifternas andel av de totala kostnaderna. Med anledning av det så finns det inte skäl att 
tro att konkurrensen mellan alternativen har förändrats i någon större utsträckning.  

Det fall av våra fall där vi ser att avgiftsförändringen kan ha haft störst effekt på konkurrensen mellan 
alternativen är relationen Smedjebacken till Düsseldorf där konkurrensen mellan järnvägsalternativet 
och fartygsalternativet bedöms vara hög. Höjningen av lotsavgifterna till Västerås har förvisso 
kompenserats av minskade farledsavgifter men totalt sett har ändå avgiftsförändringarna lett till något 
högre kostnader, i en relation med potentiellt sett hög konkurrens.  

I fallet med en tanktransport från Brofjorden till Gävle så har den totala avgiftsbördan minskat en del 
till följd av en minskning av farledsavgifterna. I denna relation ser vi dock inget självklart alternativ 
varför konkurrensen inte kan sägas ha påverkats.  

Den relation där förändringen av lots- och farledsavgifterna har haft störst påverkan på avgifternas 
andel av de totala kostnaderna är i relationen Karlstad–Hull, i synnerhet alternativet som innebär 
fartygstransport från Karlstad där avgifternas andel av de totala kostnaderna ökat med tre procent-
enheter. Detta alternativ är emellertid fortfarande betydligt billigare än transporten via Göteborg varför 
påverkan på konkurrensen mellan alternativen bedöms vara blygsam. Däremot kan det ha en negativ 
påverkan för kostnadsbilden hos företagen som köper transporten och i det långa loppet påverka 
transportefterfrågan.6 

Sammantaget så verkar det inte som att avgiftsförändringarna haft någon betydande påverkan på 
konkurrensen mellan olika transportalternativ. Med det inte sagt att det inte finns enskilda fall där 
förändringen kan ha påverkat konkurrensen.  

 
6 Sjöfartsverket har bett VTI att i ett fortsättningsuppdrag detaljstudera effekterna i Vänern och Mälaren. 



VTI rapport 1034  65 

6. Slutsatser 
I följande kapitel samlas de huvudsakliga slutsatserna som redovisats under respektive delmoment. 
Kapitlet innehåller ingen beskrivning av de förändringar som gjort i avgiftssystemet 2018. För detta 
hänvisas till avsnitt 1.3. 

Avgiftsbytets effekt på olika segment av sjöfarten 

Av studien framgår att antalet anlöp och antalet lotsningar ökade mellan 2017 och 2018 trots ett högre 
avgiftsuttag. Sannolikt i stor utsträckning på grund av en god konjunkturutveckling.  

Det var ungefär lika många fartyg som gjorde minst ett anlöp 2017 som 2018. Av de fartyg som 
anlöper svensk hamn gör en ganska stor andel, cirka 33 procent, endast ett anlöp per år. Relativt få 
fartyg, framförallt ropax-fartyg och färjor, står för en stor andel av samtliga anlöp ett givet år. 

Effekterna av bytet av system för uttag av farleds- och lotsavgifter 2018 har studerats genom att 
jämföra avgiftsuttaget per fartygssegment och/eller fartygens storleksklasser 2018 med hur uttaget 
skulle ha sett ut om tidigare system bibehållits, men räknats upp för att generera samma totala 
intäktsnivå för Sjöfartsverket. Analysen visar att det finns stora skillnader i hur bytet av avgiftssystem 
påverkat olika fartygssegment och/eller storleksklasser av fartyg. Även inom segment finns det stora 
variationer. Förändringarna av farleds- och lotsavgifter har delvis påverkat segmenten och storleks-
klasserna i olika riktningar. 

Jämfört med 2017 års system ger systemet 2018 störst ökning av avgiftsuttag från torrlastfartygen. 
Fartygen i detta segment har erlagt högre avgifter med 2018 års system både vad gäller lots- och 
farledsavgifter. Jämfört med 2017 års system ökar avgiftsuttaget med knappt 20 procent. En del av 
denna ökning kan dock förklaras av att antalet anlöp med torrlastfartyg ökade 2018. Det går inte att 
exakt bedöma effekten av förändringen i antal anlöp eftersom flera av dessa kan vara anlöp som inte är 
debiterbara. Om tillkommande anlöp i genomsnitt debiteras som övriga anlöp uppskattas den 
procentuella förändringen i avgiftsuttag från torrlastfartygen kunna ligga på drygt 8 procent. Även 
containerfartygen missgynnas totalt sett. I detta fall på grund av ändringen i systemet för farleds-
avgifter. Containerfartygen som segment gynnas av förändringen i systemet för lotsavgifter. Totalt 
ökar avgiftsuttaget från segmentet containerfartyg med drygt 9 procent jämfört med 2017 års system 
(drygt 13 procent vid korrigering för ändrat antal anlöp).  

Det segment som gynnats mest av 2018 år system är ”Tank- och bulklastfartyg”. Inom detta segment 
är det framförallt fartygskategorierna oljetank-, gastank- och bulklastfartyg som får lägre avgifter med 
det nya systemet. För dessa kategorier blir avgiftsuttaget lägre både från lots- och farledsavgifterna 
och jämfört med 2017 års system så innebär det ett lägre avgiftsuttag på cirka 18, 12 respektive 10 
procent (9, 13 och 10 procent vid korrigering för ändrat antal anlöp). För det segment som står för 
merparten av anlöpen ”Ropax, kryssning och färja” sjunker avgiftsuttaget med det nya systemet, cirka 
3 procent (7 procent vid kontroll av antal anlöp). I detta fall är det framförallt farledsavgifterna som 
påverkar eftersom många fartyg i detta segment opererar med kaptener som innehar lotsdispens. Mest 
uppseendeväckande är kanske utfallet för segmentet ”Ro-ro-fartyg”. Detta segment får en relativt 
kraftig ökning av avgiftsuttag från farledsavgifter, men samtidigt en relativt kraftig reduktion i avgifts-
uttag från lotsningar.  

Totalt ger 2018 års system knappt 4 procent lägre avgiftsuttag jämfört med vad 2017 års system skulle 
ha gett (drygt 1 procent vid kontroll av antal anlöp). Det segment som påverkas mest procentuellt sett 
är ”Kylfartyg”. Avgiftsuttaget från detta segment sjunker med 64 procent med 2018 års system. Detta 
är dock ett mindre segment där enskilda fartyg kan ha stor inverkan på utfallet för segmentet som 
helhet. Detta blir tydligt då ett resultat beräknas med korrigering för förändringen i antal anlöp. En 
korrigering visar att avgiftsuttaget från segmentet ”Kylfartyg” istället kan ha ökat med 36 procent. 
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Med undantag av segmentet ”Kylfartyg” ökar den genomsnittliga farledsavgiften per anlöp mest för 
segmentet ”Containerfartyg”, avgiften blir i genomsnitt drygt 10 000 kronor högre per anlöp i 2018 års 
system jämfört med 2017 års system. Motsvarande siffra för segmentet ”Ro-ro-fartyg” hamnar på 
drygt 5 000 kronor per anlöp. Även i detta fall sticker segmentet ”Kylfartyg” ut med en systemföränd-
ringseffekt som ger drygt 23 000 kronor högre farledsavgift per anlöp.  

Störst reduktion i genomsnittlig avgift per anlöp beräknas systemändringen ha för fartygskategorierna 
oljetank-, gastank och bulklastfartyg. För dessa kategorier beräknas 2018 års system ge lägre avgifter 
per anlöp på i genomsnitt mellan 5 000 och 7 500 kronor. För övriga segment blir förändringarna 
relativt små. Förändringen i hur lotsavgifterna tas ut ger störst effekt för segmenten ”Ro-ro-fartyg” och 
”Torrlastfartyg”. För torrlastfartygen ger förändringen ett ökat avgiftsuttag på i genomsnitt cirka 1 500 
kronor per lotsning, vilket innebär en ökning på i genomsnitt cirka 11 procent. För Ro-ro-fartygen 
beräknas förändringen i avgiftssystemet ge lägre genomsnittlig lotsavgift per lotsning på cirka 2 600 
kronor, vilket innebär en minskning på i genomsnitt knappt 12 procent. 

Bytet till avgiftsuttag per nettodräktighetsklass istället för per faktiskt buttotonnage för farledsavgifter-
na gynnar totalt sett fartygen i nettodräktighetsklasserna 1 (0–999), 5 (6 000–9 999), 6 (10 000–
14 999), 8 (30 000–59 999) och 10 (100 000 eller mer). Övriga nettodräktighetsklasser missgynnas. 
Utvecklingen här påverkas av hur sambandet mellan netto- och bruttodräktighet ser ut för fartygen 
inom olika storleksklasser och fartygssegment. Att byta till en fast avgift per ton nettodräktighet 
istället för per nettodräktighetsklass – som ger samma totala avgiftsuttag – skulle ge lägre avgifter för 
samtliga segment förutom ”Ropax, kryssning och färja” samt oljetankers. Båda dessa segment 
innehåller stora fartyg som gynnas av att avgifterna i 2018 års system inte stiger linjärt över netto-
dräktighetsklasserna och att nettodräktighetsklasserna inte är enhetliga. De större klasserna är bredare. 

Det har även gjorts ett försök att studera hur det genomsnittliga farledsavgiftsuttaget per anlöp 
påverkas för olika nettodräktighetsklasser inom olika fartygssegment. För att göra analysen mer stabil 
har endast fartyg som gjort minst tio anlöp per år inkluderats. Analysen visar att förändringen i 
systemet för farledsavgifter inom vissa fartygssegment ger ett varierande utfall över nettodräktighets-
klasserna. Inom segmentet ”Tank- och bulklastfartyg” ger systemändringen exempelvis lägre genom-
snittlig farledsavgift per anlöp i nettodräktighetsklasserna 1, 2, 4, 7 och 8 och högre genomsnittlig 
farledsavgift per anlöp i nettodräktighetsklasserna 3, 5 och 6. För segmentet ”Torrlastfartyg”, som 
påverkas mycket totalt sett, ligger de genomsnittliga ökningarna per anlöp framförallt i nettodräktig-
hetsklasserna 3, 4 och 5. I den minsta nettodräktighetsklassen beräknas bytet av avgiftssystem ge en 
lägre genomsnittlig kostnad per anlöp. 

Den förändrade frekvensrabatten 2018, som innebar att samtliga fartyg och inte bara passagerar- och 
kryssningsfartyg, ska betala för sina 5 första anlöp varje månad, har gjort att antalet debiterade anlöp 
ökat. Störst ökning i andel debiterade anlöp har pråmar där andelen ökade med 31,5 procentenheter. 
Även i kategorin ”ro-ro-fartyg” ökade andelen relativt mycket, drygt 26 procentenheter. För 
kategorierna ”Oljetankfartyg” och ”Gastankfartyg” ökade andelen med cirka 20 procentenheter. För 
kategorin ”Ropax, kryssning, färja” ligger som väntat andelen i princip oförändrad. Eftersom denna 
kategori står för så stor andel av samtliga anlöp blir den totala ökningen av andelen debiterade anlöp 
endast drygt 5 procentenheter, andelen gick från 23 till 28 procent. Studeras antalet fartyg inom olika 
segment som tar del av frekvensrabatterna är det förutom passagerarfartygen framförallt inom 
segmentet ”Ro-ro-fartyg” och fartygskategorin ”Oljetankfartyg” som en hög andel av fartygen gör mer 
än fem anlöp per månad. Upp till 30 procent av fartygen i dessa kategorier gör mer än fem anlöp en 
given månad. 

Om allt gods avgiftsätts som högvärdigt påverkas som förväntat bulkfartyg, torrlast och pråm mest. 
Godsavgiftsuttaget från dessa segment skulle öka med mellan cirka 30 till 80 procent, beroende på 
segment och storleksklass. År 2018 skulle detta ha gett ett ökat avgiftsuttag på totalt 23,7 miljoner 
kronor.  
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Effekter av bytet av miljöincitament  

Det nya systemet för miljöincitament, baserat på poängsättning via Clean Shipping Index (CSI) i fem 
kategorier, har gjort att fler fartyg erhåller miljöincitament. Jämfört med systemet med NOX-certifikat 
tar dubbelt så många fartyg del av incitamenten 2018. Det verkar finnas en viss tröghet när det gäller 
att registrera fartygen i CSI, vilket märks i att antalet registrerade fartyg fortsatt att öka till 2019. Vid 
slutet av 2019 var 94 fartyg registrerade. 

År 2018 utgjorde de 65 CSI-registrerade fartygen som erhöll incitament 2,4 procent av samtliga fartyg 
som gjorde minst ett anlöp i svensk hamn. Dessa fartyg stod dock för drygt 47 procent av samtliga 
anlöp. 

I genomsnitt har systemet 2018 gett lägre miljöincitament per fartyg än systemet 2017. Totalt uppgick 
incitamenten till 36,9 miljoner kronor 2018. År 2017 gavs incitament motsvarande 66,1 miljoner 
kronor (i 2018 års prisnivå) och det var 32 fartyg som innehade ett NOX-certifikat. Incitaments-
beloppet ökade dock till 61,3 miljoner kronor 2019.   

Det nya systemet kan sägas ha försvagat incitamenten att göra investeringar för att reducera utsläpp av 
kväveoxider i och med att incitamenten per fartyg blir lägre i det nya systemet och att det nu går att få 
en hög reduktion i farledsavgift genom att göra förbättringar i andra miljökategorier än utsläpp av 
kväveoxider (CO2, SOX och partiklar, hantering av kemikalier samt hantering av avfall). Samtidigt 
hade 33 av de 65 CSI-registrerade fartygen 2018 Tier III.  

Det är framförallt de fartyg som uppnår miljöklass A eller B i CSI-systemet som får en hög avgifts-
reduktion (90 respektive 70 procent). Detta gör att det 2018 var få fartyg som utnyttjade merparten av 
incitamenten. Det var 28 fartyg som uppnådde CSI-klass A eller B och dessa erhöll 83 procent av det 
totala beloppet för incitament 2018. De sex fartyg inom segmentet ”Ropax, kryssning och färja” som 
fick störst avgiftsreduktion via miljöincitament stod för 57,7 procent av det totala incitamentsbeloppet 
2018. 

Samma 28 fartyg som utnyttjar 30,6 av 36,9 miljoner kronor i miljöincitament gör också många anlöp 
per månad och drar därmed stor nytta av frekvensrabatten. 

En anmärkning på CSI-systemet i sig är att de flesta fartyg som registrerade sig 2018 fick höga poäng i 
kategorierna CO2 och hantering av avfall. I dessa kategorier har de registrerade fartygen därmed liten 
utvecklingspotential redan från starten av systemet. 

Om CSI-systemet hade viktats om så att kategorierna CO2 samt NOX gett högre poäng än övriga 
kategorier (i nuvarande system väger poängen i alla kategorier lika mycket i beräkningen av ett fartygs 
totala poäng) skulle fler fartyg hamnat i klasserna A och B. Detta innebär i sin tur att det totala 
beloppet till incitament skulle ha ökat från 36,9 till 45,1 miljoner kronor 2018. Det genomsnittliga 
incitamentet per fartyg i klasserna A och B skulle ha blivit 1,4 respektive 1,1 miljoner kronor, vilket 
kan jämföras med det genomsnittliga incitamentet per fartyg 2017 på lite drygt 2 miljoner kronor.   

Med de uppgifterna som vi har till förfogande idag är det svårt att avgöra hur miljöincitamenten har 
påverkat (och kommer att påverka) utsläppen av CO2, NOX, SOX och PM samt miljökvalitetsmålen.  
Minskningen av NOX-utsläppen i Östersjön Skagerrak och Kattegatt borde ligga i intervallet 11 000–
17 000 ton per år, som Lindé et al. (2019) anger. Faktumet att de 65 fartyg (2,4 % av samtliga fartyg) 
som fick miljöincitament 2018 stod för 47,1 procent av anlöpen i de svenska hamnarna indikerar att 
dessa fartyg också genomförde en stor del av de seglade kilometerna i närområdet. För att kunna uttala 
sig mer specifikt skulle det krävas uppgifter om sträckan som fartygen har seglat i ett specificerat 
område (det kunde vara ett krav att fartygen anger seglade sträckan och bränsleförbrukningen) och 
emissionsfaktorer för de fartygen som får miljöincitament.  
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Konkurrens mellan trafikslagen  

Generellt gäller i de flesta fall att farleds- och lotsavgifterna utgör en liten del av den totala transport-
kostnaden i de exempelrelationer som studerats. Undantaget är exemplet med transporter mellan 
Karlstad och Hull, det vill säga en transport som startar/slutar i Vänern. I detta fall utgör lotsavgiften 
cirka 9 procent och farledsavgiften cirka 5 procent av den beräknade totala transportkostnaden 2018. I 
övriga exempelrelationer beräknas avgifternas samlade andel till som mest cirka 1 procent. 

Enkla kostnadsjämförelser likt de som presenteras i denna rapport kan i första hand sägas tydliggöra 
sjöfartens och järnvägens skalfördelar. För att studera konkurrensytan krävs även bedömningar av 
andra logistiska faktorer som lager, sändningsfrekvenser, flexibilitet etc. Det finns också trögheter i 
förändringen av transportupplägg, vilket gör att studier av konkurrensytan mellan trafikslag bör beakta 
någorlunda långa tidsserier. Eftersom det avgörande i valet av upplägg är hur priser faller ut relativt 
varandra, kräver en fördjupad studie även en kartläggning av hur kostnader och avgifter utvecklas för 
lastbils- och järnvägstransporter. Sjöfartens konkurrensnackdelar kan dock, i stor utsträckning, sägas 
ligga i högre tidsåtgång och behovet av att ”hitta” tillräckligt stora volymer i olika hamn till hamn-
relationer. 

Att trafikslagens andelar av godstransportarbetet har varit relativt stabilt över tid vittnar om att det 
generellt är svårt att flytta volymer mellan väg, järnväg och sjö. Delvis förklaras detta av att 
trafikslagen i ganska stor utsträckning kompletterar varandra. 

Övriga synpunkter 

Det skulle vara intressant att sätta farleds- och godsavgifterna i relation till andra svenska rabatter och 
avgifter, som exempelvis fjärrzonsrabatt, transitrabatter och hamnavgifter, men också relatera 
avgifterna till de avgifter som möter sjöfarten i andra länder runt Östersjön och Nordsjön. 

Det skulle vara lättare att studera avgiftssystemet om det infördes en funktion för att synkronisera 
datalagren för farledsavgifter och lotsavgifter samt att rättningar kopplade till fakturering fördes i ett 
separat register. 
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Bilaga 1 - Uppdragsspecifikation 

Introduktion 

Sjöfartsverket är ett av Sveriges tre affärsverk och ansvarar för att tillhandahålla en säker och tillgänglig maritim 
infrastruktur till, från och inom Sverige. Som ett affärsverk finansieras Sjöfartsverket till cirka 70 procent av 
avgifter från handelssjöfarten. Dessa avgifter består av farleds- och lotsavgifter. För dessa pengar tillhandahåller 
Sjöfartsverket lotsning, sjögeografisk information, farledsservice, isbrytning, sjökommunikations system, SAR 
och sjömansservice samt utför myndighetsuppgifter.  

Sjöfartsverkets möjlighet att avgiftsbelägga handelssjöfarten regleras i verkets instruktion (SFS 2007:1161), 
regleringsbrev samt Förordning om farledsavgift (SFS 1997:1121). Förutsättningarna för avgiftsmodellen 
detaljeras i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 2018:18) samt föreskrifter om tillhandahållande 
av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (SJÖFS 2018:19). 

Första januari 2018 reviderades Sjöfartsverkets avgiftssystem då SJÖFS 2017:26. Detta gjordes för att 
harmonisera avgiftsmodellen dels mellan lots- och farledsavgifterna, förenkla modellen genom att ta bort 
undantag, specialfall och rabatter samt skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för Sjöfartsverket genom 
att risken för förändringar i volym och fartygssammansättning nu delas mellan Sjöfartsverket och redarna på ett 
annat sätt. Nedan finns en jämförelse av den nuvarande och den föregående avgiftsmodellen.  

 
Modellbytet innebar även att lotsavgiften gjordes om. Från att i många år varit kraftigt subventionerad av 
farledsavgiften bröts en beredskapsavgift ut ur farledsavgiften för att täcka de delar av Sjöfartsverkets 
bemanning som finns i 24/7-verksamhet.  

Samtidigt bytte Sjöfartsverket modell för miljöincitament. Under många år har Sjöfartsverket som 
miljöincitament betalat ut cirka 80 mnkr i rabatter med likafördelning mellan Svavel och kväve med 
egenutfärdade certifikat för att när SECA infördes endast betala ut ca 40 mnkr i rabatter för kväve. 2018 infördes 
en ny modell med krav på verifiering av gjorda miljöinsatser enligt miljöindexet CSI med en likafördelning på 
fem parametrar (kemikalier, vatten och avfallshantering, CO2, NOX, Svavel/partiklar). Detta har resulterat i att ca 
40 mnkr betalats ut 2018 och att uppskattningsvis 55 mnkr kommer att betalas ut 2019 när fler trätt in i systemet. 
Det nya systemet har även inneburit att fler redare får ta del av rabatten än i det gamla systemet men i genomsnitt 
med en lägre summa per redare.  

2018 och 2019 har en uppföljning av modellens finansiella effekter hos Sjöfartsverket genomförts. I 
uppföljningen konstateras att modellen haft avsedda finansiella effekter: Den samlade avgiftsbördan har inte ökat 
utöver det som är en följd av ändrad fartygssammansättning eller ändrade volymer av gods eller anlöp och den 
nya riskfördelningen innebär att Sjöfartsverket har en mer långsiktigt hållbar situation finansiellt.  

Sammantaget för kunderna/redarna har bytet av lots och farledsmodellerna lett till väldigt olika effekter för olika 
redare. Sjöfartsverket har genomfört ett mycket stort antal analyser för att försöka hitta den minst dåliga 
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modellen för samtliga redare på lång sikt. P.g.a. svårigheter att härleda ägarförhållanden och godsflöden är det 
mycket svårt att i förväg konsekvensbeskriva effekterna av modellen på individnivå. Genom redovisning från 
branschföreningar kan vi konstatera att modellbytena har för vissa kunder inneburit högre avgifter totalt sett trots 
att de uppnått mycket höga poäng i miljöincitament. För andra kunder har skiftet av modeller lett till att 
avgiftsnivån sänkts trots att de inte genomfört några åtgärder för att bidra till goda miljöeffekter. Vilka effekter 
de nya modellerna ger mot de trafikpolitiska målen liksom för branschen och för Sveriges konkurrenskraft har 
hittills inte varit möjligt att utreda. Detta uppdrag avser att utveckla en modell för att kunna analysera effekterna 
av de nya modellerna och för ett första år (2018) påbörja analysen av dessa effekter väl medveten om att det 
krävs många års data för att dra långsiktiga slutsatser 

Slutligen är det viktigt att påpeka att den uttalade politiska avsikten med Sjöfartsverkets avgifter hittills främst 
varit att finansiera Sjöfartsverkets verksamhet. Sjöfartsverket har dock uppdraget att arbeta mot dessa mål inom 
ramen för de ekonomiska målen. Inom ramen för detta har Sjöfartsverket stora möjligheter att arbeta med 
styrning genom t.ex. bonus-malus system mot de transportpolitiska målen. P.g.a. den kritiska ekonomiska 
situationen har handlingsutrymmet för detta varit lågt de senaste 10 åren. Sjöfartsverkets strategiska inriktning är 
att öka styrningen genom avgifterna så snart ekonomin tillåter. Denna utredning kommer vara ett underlag för 
den fortsatta utvecklingen av avgiftsmodellen. Avsikten är att en ny avgiftsmodell avses träda i kraft tidigast den 
1 januari 2023.  

Övergripande mål med uppdraget 

Att ta fram en modell som kan användas som verktyg för utvärderingen av Sjöfartsverkets avgifter inklusive 
miljöincitament samt tillämpa denna på 2017 och 2018. Modellen ska visa effekterna för både redare i olika 
segment samt varuägarnas konkurrenskraft.  

Syftet är i första hand att analysera effekterna av den nya modellen för att dra lärdom inför kommande 
justeringar av modellen. Därtill ska en jämförelse ske med 2017 års modell.  

För att kunna utvärdera den nya avgiftsmodellen behöver Sjöfartsverket analysera olika delar av avgifterna och 
rabatter för farledsavgift samt lotsavgift. De olika avgiftsdelarna behöver analyseras årsvis för 2016, 2017, 2018 
samt de två första kvartalen 2019 för att kunna dra slutsatser av hur den nya modellen fallit ut.  

Kontaktpersoner och resurser inom Sjöfartsverket 

Kontaktpersoner för uppdragen är den strategiske verksamhetsutvecklaren vid GD-stab, Per Ängmo, därefter T.f. 
enhetschef Emelie Angberg. All Sjöfartsverkets data som krävs för att genomföra uppdraget levereras senast 6 
september 2019 av Joachim Henriksson: 

För deluppdrag 1a (inkl. 1c) 

- betalda farledsavgifter (fartygsdel) per fartyg (med angiven IMO nummer) i olika fartygssegment och 
storleksklasser 2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 

- betalda farledsavgifter (beredskapsavgift) per fartyg (med angiven IMO nummer) i olika 
fartygssegment och storleksklasser 2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 och med 
angivelse om fartyget hade lotsdispens 2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 

- betalda farledsavgifter (godsdel med angivelse av ton) per fartyg (med angiven IMO nummer) i olika 
fartygssegment och storleksklasser 2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 

- betalda farledsavgifter (passageradel) per fartyg (med angiven IMO nummer) i olika fartygssegment 
och storleksklasser 2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 

- betalda lotsavgifter per fartyg (med angiven IMO nummer) i olika fartygssegment och storleksklasser 
2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 

För deluppdrag 1b 

- miljöavdrag för fartygsdelen per fartyg (med angiven IMO nummer) i olika fartygssegment och 
storleksklasser 2016, 2017, 2018 samt de två första kvartalen 2019 

Genomförandet av deluppdrag 1a och 1b förutsätter att dataunderlaget är komplett och uppfyller en hög kvalitet.    



VTI rapport 1034  73 

Stöd från leverantören 

Sjöfartsverkets behov av stöd från leverantören för analys av den nya avgiftsmodellen är uppdelat i tre 
deluppdrag.  

Deluppdrag 1 – Avgiftsmodellens påverkan på handelssjöfarten 

Deluppdrag 2 - Påverkan på konkurrensen mellan trafikslagen för godstransporter  

Deluppdrag 3 – Specifika frågor från näringen 

Huvuduppdraget 

Sjöfartsverket efterfrågar en genomlysning av verkets avgiftsmodell inklusive miljöincitament samt avgifternas 
påverkan på handelssjöfartens och i slutändens varuägarnas konkurrenskraft. Detta uppdrag delas upp i tre 
deluppdrag som presenteras nedan. Alla analyser bygger på antagandet om att Sjöfartsverkets intäkter är 
opåverkade. Den modell som används ska sedan kunna återanvändas för återkommande analys av modellens 
effekter över tid och vid revideringar eller simuleringar av modellen.  

Deluppdrag 1a – Avgiftsbytets påverkan på handelssjöfarten 

Sjöfartsverket bytte avgiftsmodell den 1 januari 2018. Detta byte innebar ett flertal förenklingar och om 
distribueringar av avgifter mellan olika fartygstyper. Sjöfartsverket efterfrågar en analys av hur den gamla 
respektive den nya modellen inklusive incitamentsmodell påverkat avgifterna dels för handelssjöfarten men även 
för de enskilda fartygssegmenten. Analysen bör indelas i följande fartygssegment: Tank, Gastank, RoRo, RoPax, 
Container, Kryssning, Bulk och Torrlast. Denna analys bör även delas in i fartygens storlekssegment 
(Nettotonklass 1-10). Den nya avgiftsmodellens effekter i förhållande till vilka segment och gynnas respektive 
missgynnas av nuvarande modellkonstruktion ska analyseras. Utöver segment behöver analysen även 
genomföras på storleksklass så att verket t.ex. kan se effekten på rorofartyg i nettodräktighetsklass fyra. (se 
resultat i avsnitt 2.1 och 2.2) 

Analysen bör ta sitt avstamp i de fartyg som anlöpte Sverige under 2018 och de finansiella konsekvenser som 
SJÖFS 2017:26 och SJÖFS 2017:27, SJÖFS 2016:7 uppräknad med åtta procent samt SJÖFS 2016:8 uppräknat 
med fem procent innebär. Jämförelsen görs dels totalt för farleds- och lotsavgifterna men även för dessa separat. 
Analysen behöver även förklara avvikelserna mellan de två modellerna (Uppräknad modell 2016 och 2017 
kontra modell 2018) samt modellbytets effekt på de transportpolitiska målen. (se resultat i avsnitt 2.1, 2.2 och 
2.3 – jämförelsen har gjorts så att båda avgiftssystemen genererar samma totala avgiftsuttag) 

Med utgångspunkt i analysen över hur de olika fartygssegmenten påverkats av avgiftsbytet genomförs sedan en 
analys över hur känsliga dessa segment är för överflyttning till land. (se resultat i kapitel 4) 

Deluppdrag 1b – Påverkan av byte av miljöincitament  

Denna analys ska analysera det nya miljöincitamentets effekter i förhållande till de transportpolitiska målen. 
Vilka segment (Tank, Gastank, RoRo, RoPax, Container, Kryssning, Bulk och Torrlast) gynnas respektive 
missgynnas av nuvarande modellkonstruktion. Dessutom ska en analys göras för det fall en omviktning av 
modellen sker till fördel för NOX, CO2, SOX samt partiklar till nackdel för kemikalier och avfallsvatten. (se 
resultat i kapitel 3 – i analysen av omviktning räknades enligt överenskommelse med Sjöfartsverket endast 
kategorierna NOX och CO2 upp) 

Leverans 

Analysen för deluppdrag 1 levereras som en rapport i Word format samt en sammanfattning i Powerpoint format. 
Analyserna ska fokusera på förklaringar och rotorsaker till avvikelserna.  

I leveransen behöver Sjöfartsverket få en analys över hur avgiftsmodellen 2018 påverkat avgifterna jämfört med 
uppräknad modell 2016 och 2017 på avgiftsmodellens huvudkomponenter. Detta behöver presenteras dels på 
totalen men även för de olika fartygssegmenten. 

Deluppdrag 1 och 2 levereras i en gemensam rapport. 



74  VTI rapport 1034 

Tid 

Analysen ska levereras senast 29 november 2019.  

Resurser 

Kontaktpersoner för uppdragen är den strategiske verksamhetsutvecklaren vid GD-stab Per Ängmo. Tf. 
enhetschef Emelie Angberg, biträder Per Ängmo i detta uppdrag. För uttag av analysunderlag kontaktas 
handläggare Joachim Henriksson. 

Arbetet antas omfatta cirka 160 h för leverantören samt ytterligare cirka 30 h för Sjöfartsverket.  

Deluppdrag 2 - Påverkan på konkurrensen mellan trafikslagen för godstransporter 

Analys 

De olika transportslagen konkurrerar dels med varandra men även sinns emellan. För att utreda om bytet av 
avgiftsmodell har påverkat handelssjöfartens och varuägarnas konkurrenssituation efterfrågar Sjöfartsverket en 
analys över konkurrenspåverkan gentemot landtransporter. En analys ska diskutera och så långt möjligt verifiera 
vilka effekter på överflyttning mellan transportslagen prishöjningarna och modellbytet har haft och som följd av 
denna överflyttning beräkna effekterna på pris, trafiksäkerhet, miljö- och klimat samt dynamiska effekter. 
Samma modell ska sedan kunna användas för att simulera framtida prishöjningar/justeringar av modellen. 
Höjningen av lots- och farledsavgifterna 2018 utgör en mycket liten del av de samlade kostnaderna för en 
godstransport som inkluderar sjötransporter. Baserat på litteraturen och flera egna projekt är vår bedömning att 
konkurrensen mellan trafikslagen är så pass begränsat att det inte är meningsfullt att samlat analysera hur de 
högre lots- och farledsavgifterna påverka riskerna för en överflyttning till de landbaserade trafikslagen. Vi 
föreslår därför att studera effekterna med hjälp av beräkningsexempel för ett antal typtransporter. I frågan om 
Sjöfartsverket vill komma med förslag i valet av eventuella typtransporter eller inte återkommer Sjöfartsverket 
till VTI under v. 37. (se resultat i kapitel 4) 

Leverans 

Sjöfartsverket önskar att analysen levereras som en rapport i Word format samt en sammanfattning i Powerpoint 
format.  

Deluppdrag 1 och 2 levereras i en gemensam rapport. 

Tid 

Analysen ska levereras senast 29 november 2019.  

Resurser 

Kontaktpersoner för uppdragen är den strategiske verksamhetsutvecklaren vid GD-stab Per Ängmo. Tf. 
enhetschef Emelie Angberg, biträder Per Ängmo i detta uppdrag. För uttag av analysunderlag kontaktas 
handläggare Joachim Henriksson. 

Arbetet antas omfatta cirka 80 h för leverantören.  

 

Deluppdrag 3 – Specifika frågor från näringen 

Analys 

I samband med remissutskick inför förändringar i avgifterna till 2019 (dnr 18-03417) inkom synpunkter och 
frågor från Sjöfartsnäringen angående avgifter och delar av den nya avgiftsmodellen som infördes 2018. 
Frågorna har analyserats och tidigare besvarats under 2018 men Sjöfartsverket behöver nu en djupare analys av 
de inkomna frågeställningarna utifrån hur den nya avgiftsmodellen har fallit ut efter att varit i drift under helåret 
2018 samt hur föreslagna förändringar i modellen kan ha för påverkan i de olika avgiftsdelarna. I samtliga 
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analyser behöver fartygstypernas konkurrenskraft beaktas och analyseras sett ur de olika förslagens påverkan. 
Även förändringarnas påverkan på Sjöfartsverkets konjunkturkänslighet bör beaktas. 

Leverans 

Sjöfartsverket önskar att analysen levereras som en rapport i Word format.  

I leveransen behöver Sjöfartsverket få en djupare analys av följande frågor:  

1. Hur påverkas modellen av utökade antal dräktighetsklasser? (se resultat i avsnitt 2.2.2 – i stället 
för att analyser ett utökat antal klasser studerades istället ett borttagande av klasser) 

Om antalet dräktighetsklasser utökas från dagens tio till 30. Hur skulle de olika fartygsegmenten påverkas? Hur 
skulle Sjöfartsverkets ekonomi påverkas sett ur ett hållbarhetsperspektiv? 

2. Hur påverkas handelssjöfarten av övergången från bruttodräktighet (GT) till nettodräktighet 
(ND) i modellen? (se resultat i avsnitt 2.2.1) 

Hur har övergången från att debitera på fartygets bruttodräktighet till fartygets nettodräktighet påverkat de 
fartygsbaserade avgifterna för de olika fartygstyperna. 

3. Hur skulle en utökad frekvensrabatt påverka modellen? (frågorna plockades bort efter 
överenskommelse med Sjöfartsverket. Istället studerades hur olika fartygssegment utnyttjar 
frekvensrabatten – se avsnitt 2.2.3) 

Hur skulle en utökad frekvensrabatt påverka handelssjöfarten om t.ex. fartygen skulle betala enligt 100 %, 75 %, 
50 %, 25 %, 10 %. Hur ser påverkan av avgiftsuttaget ut vid svängningar i konjunkturen vid minskat/ökat antal 
anlöp, jämfört med dagens frekvensrabatt 100 %, 100 %, 75 %, 50 %, 25 %?  

Hur skulle en ytterligare frekvensdifferentierad avgiftsmodell påverka antalet ombokningar för Anlöpstjänster 
och på så sätt öka Sjöfartsverkets administrativa kostnader?  

4. Hur skulle modellen påverkas av att inkludera beredskapsavgifterna i den miljödifferentierade 
delen? (Denna fråga plockades bort efter överenskommelse med Sjöfartsverket) 

Hur mycket skulle en utökad miljödifferentiering innebära för de miljövänliga fartygen samt för Sjöfartsverket?  

5. Hur skulle modellen påverkas av införandet av ett passageraravgiftstak? (Denna fråga plockades 
bort efter överenskommelse med Sjöfartsverket) 

Hur skulle handelssjöfartens fartygstyper påverkas av införandet av ett tak för passageraravgifterna? Hur skulle 
Sjöfartsverkets ekonomi påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv?  

6. Hur skulle modellen påverkas av borttagandet av lågvärdigt gods? (se avsnitt 2.2.4) 

Hur skulle handelssjöfarten påverkas om allt gods klassificerades som högvärdigt? Hur skulle 
Sjöfartsverkets ekonomi påverkas? 
 
Tid 

Analysen ska levereras senast 13 december 2019. Innan leverans ska minst två avstämningar ske med GD-stab 
Per Ängmo och CS&P. 

Resurser 

Kontaktpersoner för uppdragen är den strategiske verksamhetsutvecklaren vid GD-stab Per Ängmo. Tf. 
enhetschef Emelie Angberg, biträder Per Ängmo i detta uppdrag. För uttag av analysunderlag kontaktas 
handläggare Joachim Henriksson. 

Dataunderlag för analys levereras av Sjöfartsverket i Excellformat för åren 2016, 2017, 2018 samt de två första 
kvartalen 2019. 

En referensgrupp för uppdraget kommer att utses som Sjöfartsverket ansvarar för.   
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Arbetet antas omfatta cirka 140 h för leverantören samt ytterligare cirka 60 h för Sjöfartsverket.  

Debitering och tidsåtgång 

• Rapporterna sker enligt ovan angivna premisser 
• Debitering sker på löpande räkning och VTI ska påtala när 80 procent av den tid som angivits som 

estimat för varje deluppdrag är upparbetat meddela Sjöfartsverket 
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VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och  
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infra- 

struktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn  
kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå  
Sveriges transportpolitiska mål.

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och ban- 
teknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan 
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi 
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer 
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell 
som internationell transportpolitik.

VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna 
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom 
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning 
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för 
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.

I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande 
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forsk-
ningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk  
och allianser.

VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastruk-
turdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem 
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning 
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac.

http://www.vti.se
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