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Abstrakt 

Det nuvarande farledsavgifterna infördes 2018, det uppstod sedermera en debatt angående den 

nya modellen, dess utformning och vilka ekonomiska och miljömässiga incitament den ger 

upphov till. I syfte att utröna vilka förändringar i miljöstyrning tanksjöfarten erhållit, 

genomfördes en fallstudie som utgår ifrån ett antal modellfartyg som representerar ett 

genomsnitt av den svenska tankfartygsflottan. Utifrån modellfartygen byggdes sedan upp ett 

enkelt analysverktyg för att beräkna farledsavgiften enligt de nya reglerna såväl som de 

tidigare. Personer med bred kunskap om de svenska farledsavgifterna intervjuades. Därefter  

jämfördes åsikterna med resultatet av fallstudien. En del av den problematik som nämndes av 

respondenterna kunde bekräftas av fallstudien, till exempel den snedfördelning av kostnader 

som den nya dräktighetsindelningen gett upphov till. Andra resultat av fallstudien gick emot 

vissa av respondenternas tankar, exempelvis att den nya frekvensrabatten för antal anlöp 

medför en högre kostnad för rederierna.  

 

Nyckelord: Farledsavgifter, tankfartyg, miljöstyrning, incitament 

Abstract 

 

The current fairway dues were introduced in 2018. Since its introduction there has been an 

ongoing debate regarding the new model, its design and the economic and environmental 

incentives it generates. In order to find out what changes in environmental incentives the 

tanker shipping segment has received, a case study was carried out which is based on a 

number of model vessels representing an average of the Swedish tanker fleet. Based on the 

model vessels, a simple analysis tool was then created to calculate the fairway fee according 

to the new rules as well as the previous ones. People with knowledge concerning the Swedish 

fairway fees were interviewed. Their opinions were compared with the results of the case 

study. Some of the problems mentioned by the respondents could be confirmed by the case 

study, for example the distortion of costs that the new tonnage classification gave rise to. 

Other results of the case study contradicted some of the respondents' thoughts, for example 

that the new frequency discount for number of calls entails a higher cost for the shipping 

companies. 

Keywords: fairway dues, tanker vessel, incentive, environmental control 



 
 

 
 

Definitioner och förkortningar 

AIS Automatic Identification System är ett system som gör det möjligt 

att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser 

Bruttodräktighet anger storleken på ett fartyg baserat på fartygets totala 

inneslutna volym. 

CSI Clean Shipping Index 

ECSA European Shipowners Association  

HAM Humid Air Motor. Nedfuktande av förbränningsluft som används 

för att minska kväveoxidutsläpp 

ICS International Chamber of Shipping 

IMO International Maritime Organization 

Nettodräktighet anger storleken på ett fartyg baserat på lastutrymmenas volym. I 

beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten. 

SCR Selektiv Katalytisk Reduktion är en teknik för att reducera 

kväveoxider i avgaser från motorer eller annat.  

Tier  en nivå eller betyg inom hierarkin för en organisation eller ett 

system. 

VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 
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1. Bakgrund och problemområde 

 

Den svenska sjöfarten står för 90% av Sveriges import och export och är därför en 

essentiell del av landets näringsliv och har en betydande roll för att kunna minska 

godstransporter på land (Trafikverket 2015). För att en överflyttning av gods från land till 

sjövägen ska kunna ske krävs att Sverige ger goda förutsättningar till svensk sjöfart. 

Ansvarig för detta är Sjöfartsverket.  

Myndigheten Sjöfartsverket ansvarar för farledsunderhåll samt tillhandahållande av lotsar, 

där antingen fartygets konstruktion, storlek, området eller rådande förhållande avgör om 

det krävs lotsplikt. Myndigheten ansvarar även för isbrytning, i samarbete med Finlands 

isbrytningsflotta, för att se till att Östersjöns nordligaste hamnar är öppna året om. 

Sjötrafikinformation, Automatic Identification System (AIS) -abonnemang, 

fartygsrapportering, sjö-och flygräddning, sjömätning samt sjömansservice är andra 

tjänster som Sjöfartsverket ställer till sjöfartens förfogande. 

Avsikten var att avgiftssystemet skulle vara intäktsneutralt, nämligen att de fartyg som 

förorenar mer skulle belastas med dyrare avgifter jämfört med de som använder renare 

bränsle. Under slutet av 90-talet och in på tidigt 00-tal erbjöds rederier som valde att 

installera kväveoxidreducerande teknik på sina fartyg återbetalning för 

installationskostnader, så kallad restitution (Sjöfartsverket 2000). Denna restitution erbjöds 

utöver den ordinarie avgiftsrabatten.  

Tjugo år senare kvarstår fortfarande många problem med sjöfartens utsläpp. 2016 

deklarerade Sveriges regering ett mål som innebär att växthusgasutsläppen för inrikes 

transport ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 års totala utsläpp 

(Regeringens proposition 2016/17:146). Sjöfartens tillgängliga kapacitet och infrastruktur 

kan avlasta den redan så ansträngda väg- och järnvägsinfrastrukturen och på så sätt bidra 

till att uppnå de ambitiösa målen. Sjöfartsverket är det verk som ska överföra dessa mål till 

verklighet för sjöfarten. 

Emellertid är Sjöfartsverket ett affärsverk vars ekonomi är kraftigt ansträngd och de har 

därför tvingats öka farledsavgifterna årligen sedan 2016 (Sjöfartsverket 2019). 

Farledsavgifterna finansieras till stor del av godsbärande fartyg. Huvuddelen av 
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Sjöfartsverkets intäkter, mer än 70%, finansieras genom de lots- och farledsavgifter som 

handelssjöfarten åläggs för nyttjandet av lotsar och farleder. Återstoden av intäkterna 

finansieras dels av myndighetens tjänster, ca 20%, dels av statens skattemedel och anslag 

som täcker cirka 10% (Sjöfartsverket 2019).  

Den 1: a januari 2018 infördes ett nytt system för farledsavgifter vilket syftade till att 

ytterligare minska utsläppen från sjöfarten och ge rederierna ett ökat miljöincitament för att 

påskynda den gröna omställningen. Införandet av det nya systemet skulle även förbättra 

intäktsneutraliteten från avgifterna samt gynna de mer miljövänliga rederierna (Regelrådet 

2019–181).  

Huruvida detta stämmer överens med verkligheten är uppe för diskussion då Svensk 

Sjöfart, Trafikanalys, branschen samt majoriteten av remissinstanserna kritiserade 

införandet av den nya avgiftsmodellen (Svensk Sjöfart 2019). I det tidigare systemet 

riktade sig miljödifferentieringen mot kväveoxidutsläpp och användandet av lågsvavligt 

bränsle. Det system som infördes 2018 använder istället Clean Shipping Index, som istället 

ger poäng för 5 olika miljöparametrar (Sjöfartsverket 2000). 

Enligt Sjöfartsverket innebär det nya systemet en kostnadssänkning för flera rederier. 

Rederierna själva hävdar däremot att de fått en kostnadsökning på flera procent, i vissa fall 

över hundra procent. Med bakgrund av de olika åsikterna uppstår ett behov av att utröna 

vilken effekt avgiftsförändringen har fått. Många svenska kusttanksrederier har varit så 

kallade “early movers”, det vill säga varit tidiga att investera i miljövänlig teknik. Därför 

ämnar detta arbete undersöka hur den förändrade farledsavgiften påverkat den svenska 

tanksjöfarten.  

 

2. Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur de ekonomiska och miljömässiga incitamenten har 

förändrats för svenska tankfartyg med olika miljöstandard i och med övergången från det 

tidigare till det nuvarande farledsavgiftssystemet.  
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Frågeställningar 

Vad har det nya farledsavgiftssystemet som Sjöfartsverket införde i januari 2018 fått för 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för svenska tankfartyg? 

Vilka effekter upplever tankrederier, branschorganisationer och myndigheter att den 

förändringen som trädde i kraft år 2018 har fått? 

 

Arbetet riktar sig enbart mot svensk tanksjöfart.  

 

3. Legislativ bakgrund och teori 

 

Sveriges regering har gett ett flertal myndigheter, vid olika tillfällen uppdraget att 

utvärdera farledsavgiftssystemet. 1998 fick Sjöfartsverket denna uppgift vilket resulterade i 

rapporten: Översyn av farledsavgifterna som presenterades år 2000. Huvudändamålet vara 

att överse möjligheterna att minska sjöfartens miljöpåverkan. Det konstaterades att 

systemet var unikt i världen. Incitamenten för användandet av lågsvavligt bränsle hade 

ökat substantiellt samtidigt som rederinäringen, befraktare och avlastare börjat prioritera 

miljöfrågor på ett nytt sätt. Den tekniska utvecklingen stärktes i och med 

återbetalningsmöjligheter för SCR- och HAM-teknik.   

Adveco hade 1999 ett liknande uppdrag, i rapporten Infrastrukturavgifter inom sjöfarten 

konstaterades att avgifterna debiterades främst för att täcka kostnaderna för sjöfartens 

infrastruktur (Sjöfartsverket 2000). Vidare konstaterades att bruttodräktigheten som 

avgiftsunderlag på godset kunde medföra komplikationer och ansågs inte längre vara en 

bra grund för anlöpsdebiteringar.  

Trafikanalys är en organisation som, på regeringen och Regeringskansliets uppdrag, utför 

analyser kring beslut som omfattar transportpolitiken samt vilka effekter dessa beslut 

genererar. Myndigheten utför granskning och kvalitetskontroll, utvärdering, nulägesanalys 

samt för statistik över genomförda beslut och projekt främst inom de transportpolitiska 

målen (Trafikanalys 2020). 
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I Trafikanalys promemoria Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter från 2017 

genomförde de, på uppdrag av regeringen, en genomgående utredning gällande 

miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets proposition till det farledsavgiftssystem som senare 

infördes i januari 2018. Uppdraget avsåg även, utöver konsekvensanalysen, att ge förslag 

till korrigeringar inom ramen för självfinansieringsprincipen för att skapa ett bättre klimat- 

och miljönyttemål.  

Trafikanalys konstaterade att miljöstyrningen borde inrikta sig på icke reglerade faktorer 

som, utsläpp av koldioxid och hälsovådliga partiklar. Trafikanalys hävdade även att 

incitamenten bör vara så pass påtagliga att de ska vara lockande för rederierna att investera 

i ny, miljövänligare teknik. Detta gällde speciellt för landets inre vattenvägar som redan är 

känsliga vad gäller prisökningar för transport; vilket ytterligare bidrar till att fraktköpare 

väljer att transportera gods via landets vägnät (Trafikanalys 2017). 

Svensk Sjöfart är ”en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 

60-tal rederier med verksamhet över hela världen. Den svenska sjöfarten är en del av det 

europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan.”  

Föreningen bedriver sin verksamhet genom att samarbeta med ett flertal olika 

organisationer, företag och myndigheter inom sjöfartssektorn. Samtidigt representerar de 

flitigt svensk sjöfart på nationell såväl som internationell nivå. Genom att vara aktiva inom 

European Shipowners Association (ECSA), International Chamber of Shipping (ICS) och 

FN:s organ International Maritime Organization (IMO) kan de även vara med att påverka 

“Sveriges position...i de samrådsmöten som regeringen eller Transportstyrelsen anordnar 

inför internationella möten.” (Svensk Sjöfart 2019). 

Föreningen är även drivande i frågan gällande farledsavgifter och miljöincitament för 

vidareutveckling av sjöfarten som godstransportmedium. Genom att föra en dialog mellan 

deras medlemmar och Sjöfartsverket försöker de medla fram en lösning på dagens 

avgiftssystem som gynnar alla parter.  

I Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) rapport En utvärdering av de 

miljödifferentierade farledsavgifterna i Sverige 1998–2017 konstaterades det att ”förutom 

några tidiga studier som utvärderar de första åren av de miljödifferentierade 

farledsavgifterna, har lite gjorts för att utvärdera effekten av styrmedlet som var 

implementerat under 20 år.” 
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Teori 

Ett basalt antagande som är synnerligen väl förankrat i ekonomisk teori används, 

antagandet om vinstmaximering. Alla företag eller rederier har som övergripande mål att 

generera så mycket vinst som möjligt. Vinsten för ett rederi består av de totala intäkterna 

(TI) minus de totala kostnaderna (TK) (Lundmark 2012). Vinsten (π) kan därför definieras: 

π=TI-TK 

 

Rederiets totalintäkt är lika med hur många frakter företaget säljer (q) multiplicerat med 

deras pris (p) medan totalkostnaden är lika med vad företaget betalar i kostnader för de q 

sålda enheterna (Lundmark 2012). Från detta kan vi härleda formeln: 

 

π= p*q-TK(q) 

 

Sambandet kan anses vara banalt men är viktigt att definiera för att resultaten i denna 

studie ska kunna analyseras. Med hjälp av ovanstående formel kan en del av 

standardmodellen för handel härledas (Krugman och Obstfeld 2003).  

 

Graferna nedan visar vad som antas hända med produktionen (frakten) vid subventionering 

(figur 1) och vid straffbeskattning (figur 2).  Tillgången och kvantiteten som produceras 

ökar när det införs en subvention. Motsatt minskar tillgången och kvantiteten som 

produceras när det införs en straffbeskattning.  Sjöfartsverket kan använda sina 

farledsavgifter för att antingen subventionera eller höja avgifter på fartyg som uppfyller 

olika krav.  

 

När rederier subventioneras för att använda miljövänlig teknik förutsätts, i enlighet med 

standardmodellen för handel, att företagets vilja att utföra frakter ökar. På samma sätt 

förutsätts att ett företag som straffbeskattas på grund av användandet av icke miljövänlig 

teknik, får en minskad drivkraft att utföra frakter. De redare som belönas med lägre avgift 

kommer att öka sin fraktvolym medan de som bestraffas med en högre avgift kommer att 

minska sin fraktvolym.  
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För att identifiera de olika variablerna som påverkar farledsavgiften i respektive system 

krävs en genomgång av dito: 

 

Avgiftsmodellen som användes tidigare bestod av två delar. En del baserad på fartygets 

bruttodräktighet (i det fortsatta benämnt fartygsavgift). Den andra delen var baserad på 

fartygets last (i det fortsatta benämnt godsavgift). Fartyg som installerade utrustning för 

reduktion av utsläpp av kväveoxid kunde sedan ansöka om ett så kallat 

kväveoxidreduktionscertifikat. Certifikatet låg sedan till grund för rabatten på fartygsdelen 

av farledsavgiften. Variablerna bruttodräktighet, antal ton lastat gods, samt utsläppsnivå är 

således de enda som krävs för att räkna ut modellfartygens kostnader i det tidigare 

farledsavgiftssystemet. Avgifterna justeras sedan i enlighet med rabatter för antal anlöp 

och avgiftstak. Totalkostnaden (TK) för farledsavgift är alltså en funktion av värdena på 

godsavgift (G), lastmängd (T), frekvensrabatt (Fr), kväveoxidreduceringsrabatt (Kr) samt 

bruttodräktighet (BT).      

  TK=(G*T)+Fr*(Kr*BT) 

Det nuvarande systemet är något mer komplext. Det som tidigare kallades fartygsavgift 

delades upp i tre delar: Farledsavgift, beredskapsavgift samt passageraravgift. 

Godsavgiften fungerar på ett liknande sätt som förut. Istället för kväveoxidreduktion 

infördes istället rabatt i enlighet med CSI. Istället för bruttodräktighet beräknas numera 

fartygsavgiften på nettodräktighet. Ytterligare två variabler tillkommer således till 

modellfartygen för att kunna jämföra de två olika avgiftssystemen, CSI samt 

Fig 1: visar produktionen vid 

subventionering (CIESIN 1991) 
Fig 2: visar produktionen vid straffbeskattning 

(Wikipedia 2020) 
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nettodräktighet. Även rabatten för antal anlöp ändrades i det nya farledsavgiftsystemet och 

avgifterna justeras i enlighet med detta. Totalkostnaden (TK2) för farledsavgift är alltså en 

funktion av värdena på anlöpsavgift (A), beredskapsavgift (B), frekvensrabatt (Fr2), 

godsavgift (G2) samt lastmängd (T).  

TK2= (A+B) *Fr2+(G2*T) 

 

4. Metod 

Fallstudie 

För att studera hur tankfartyg med olika miljöstandard har påverkats av det nya 

farledsavgiftssystemet föll valet på en fallstudie. Meningen med att beskriva ett fall är ofta 

att illustrera ett mer allmänt förekommande fenomen (Alvehus 2013). Studien utgick ifrån 

ett antal fiktiva fartyg, så kallade modellfartyg, i olika dräktighetsklasser som är 

representativa för det verkliga tankfartygsbeståndet i Sverige. Vid fallstudier utgår man 

från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt (Patel och 

Davidsson 2011). För att uppnå generaliserbarhet av fallstudien har modellfartyg med 

samma förutsättningar använts i de båda systemen.   

 

Det resultat som genererades av dessa modellfartyg kunde sedan extrapoleras till den 

svenska tanksjöfarten som helhet. Konstruktionen av modellfartyg ledde även till att ett 

fåtal fartyg som står för en obetydlig del av den samlade bruttodräktigheten inte fick en 

oproportionerlig inverkan på resultatet.  

 

Utifrån modellfartygen byggdes sedan upp ett enkelt analysverktyg för att beräkna 

farledsavgiften enligt de nya reglerna såväl som de tidigare. Detta resulterade i tre olika 

scenarion:  

 

1. Tidigare systemets rabatt för kväveoxidrening jämförs med nuvarande systemets 

rabatt för högsta möjliga CSI-poäng. 

2. Tidigare systemets rabatt för högsta möjliga kväveoxidrening jämförs med 

nuvarande systemets rabatt för högsta möjliga CSI-poäng då enbart faktorn för 

kväveoxidrening har ändrats.  
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3. Tidigare systemets rabatt för utebliven kväveoxidrening jämförs med nuvarande 

rabatt för lägsta möjliga CSI-poäng 

 

För att säkerställa att modellfartygen representerade ett genomsnitt av tankfartygen i 

Sverige kontaktades Trafikanalys. Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för 

transportpolitiken som erbjuder mer detaljerad statistik över det valda fartygsbeståndet.  

Intervju 

För att få en bild av hur tankbranschen samt myndigheterna som infört farledsavgiften har 

upplevt förändringarna har intervjuer genomförts. På så sätt kan vanligt förekommande 

kritik och beröm senare bedömas i jämförelse med utfallet av fallstudien. 

Vetenskapligt perspektiv 

Kvalitativ forskning med intervjuer som metod innebär att respondentens “livsvärld” 

granskas och analyseras. Med livsvärld menas personens upplevelse och anpassning till sin 

livssituation (Dalen 2015). Ur ett vetenskapligt förhållningssätt kan detta relateras till 

hermeneutiken, där forskaren angriper ett problem som helhet men även ämnar undersöka 

fenomenets olika delar. Genom att växla mellan ett subjektivt och objektivt synsätt får 

forskaren en komplett insikt kring det valda problemet (Patel & Davidson 2011). Johan 

Alvehus nämner i sin bok Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok (2013), att 

integrationen mellan forskare och respondenter erbjuder ett produktivt redskap eftersom 

det öppnar upp möjligheterna att inkludera respondenternas känslor och åsikter kring ett 

fenomen. Hela processen begränsas således inte, samtidigt som man ger utrymme för 

personliga upplevelser, tankar och åsikter. Följaktligen blir den semistrukturerade formen 

som intervjumetod det naturliga valet för detta forskningsarbete.  

För att få en bild av hur tankbranschen samt myndigheterna som infört farledsavgiften har 

upplevt förändringarna har intervjuer genomförts. På så sätt kan vanligt förekommande 

kritik och beröm senare bedömas i jämförelse med utfallet av fallstudien. 

 

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad form, som lämnade svarsalternativen 

öppna samtidigt som det förutbestämda ämnet vägledde frågeställningen. Den kvalitativa 

intervjun som form lämpar sig när forskaren syftar att samla deskriptiv information kring 

hur en person upplever en situation och dess olika sidor (Patel & Davidsson 2011).  
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Den semistrukturerade formen valdes för att säkerställa att det förutbestämda 

ämnesområdet berördes, samtidigt som respondenterna fick möjligheten att utveckla egna 

svar och idéer. Fokus hamnade mer på personens känslor kring ämnet än rena fakta. Vid en 

helt ostrukturerad form riskerar intervjun att falla ifrån ämnet och fokus kan hamna vid 

irrelevanta diskussioner. En fullständigt strukturerad intervju minimerar emellertid 

möjligheterna för interaktion mellan deltagarna. Respondenten och intervjuaren blir låsta 

och intervjun riskerar att mer likna ett kunskapstest eller förhör (Alvehus 2013).  

Urval 

Urvalet av respondenterna skedde strategiskt eller ändamålsenligt, det vill säga att 

urvalsmetoden utgick utifrån de kunskaper och erfarenheter respondenterna besitter 

(Descombe 2014). Respondenterna valdes utifrån relationen till arbetets syfte samt utifrån 

den kunskap som kan generera största möjliga värde.   

 

Till viss del går det även att härleda urvalsprocessen till ett bekvämlighetsurval eftersom 

detta arbete kan anses vara ett småskaligt projekt samt att budgeten gällande tid och 

kostnad anses vara begränsad (Descombe 2014). Personerna som intervjuades kommer 

från olika segment och yrkesroller inom den svenska sjöfartssektorn. Genom sitt arbete är 

de i olika utsträckning sysselsatta med det svenska farledsavgiftssystemet och 

miljödifferentieringen. Respondenterna som deltagit i intervjuerna består av: 

 

En anställd på Sirius Chartering med erfarenhet av befraktning och kontraktshantering av 

fartyg inom bulk- och tanksegmentet.  

 

En anställd på Svensk Sjöfart som ansvarar för säkerhet, sjöfartsskydd och miljöfrågor. 

 

En anställd på Sjöfartsverket med lång erfarenhet från sjöfarten och erfarenhet av 

farledsavgifter sedan innan införandet av det nuvarande farledsavgiftssystemet. 

 

En anställd på Trafikverket vars ansvarsuppgifter innebär att vara samordnare för inrikes- 

och närsjöfart.  
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Respondenterna som tillfrågades kontaktades under månaderna februari och mars år 2020. 

Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen i mars månad samma år. Respondenterna fick 

efter förfrågan tillgång till frågorna innan intervjuerna genomfördes för att på bästa sätt 

förbereda sig. Denna förberedelse gjordes även i syfte att kunna utnyttja intervjutiden till 

fullo då rådande pandemiska omständigheter gav restriktioner för fysiska möten. 

Intervjuerna genomfördes via telefon och andra nättjänster. En av de tillfrågade bad om att 

få svara på frågorna via mejl då familjesituationen inte tillät telefonintervju.  

 

Nedan följer en förklaring till guiden som använts vid intervjuerna.  

 

För att avgränsa och förenkla processen med en intervju utarbetades en intervjuguide 

(bilaga 1). Intervjuguiden innehåller centrala teman och frågor som tillsammans täcker de 

viktigaste områdena för studien (Dalen 2015). I detta fall hamnade det huvudsakliga 

fokuset på förändringarna vid införandet av det nya farledsavgiftsystemet. Detta för att 

belysa respondenternas tankar och åsikter kring de förändringar som var av intresse för 

denna studie. 

Respondentens bakgrund och arbetssituation 

För att få intervjupersonen att känna sig väl till mods, delaktig och vilja öppna upp sig 

krävs det att de inledande frågorna inte går direkt mot pudelns kärna utan är av mer neutral 

natur (Dalen 2015). Dessa frågor handlar mer om personens akademiska eller 

arbetslivsrelaterade bakgrund, rådande arbetssituation och arbetsuppgifter. Efterhand kan 

intervjun gå över till mer ämnesrelaterade frågor, exempelvis anknytning till 

farledsavgifter och det system som de är involverade i.  

Respondentens tankar kring det tidigare farledssavgiftsystemet före 2018. 

Detta är ena halvan av det centrala temat i denna intervjuguide där åsikterna kring tidigare 

farledssavgiftsystem hamnar i fokus. Valet inkluderar även underrubrikerna “Systemet & 

Processen” samt “Miljödifferentiering”. För att få en uppfattning av de konsekvenser som 

kan uppstå vid omvandling av ett inarbetat system. Tillika är upplevda förändringar och 

incitament ur ett miljöperspektiv en betydande del i denna studie.  

Respondentens tankar kring det nuvarande farledssavgiftsystemet efter 2018. 



 
 

 
11 

 

Studiens andra vitala del fokuserar på de åsikter och tankar kring nuvarande 

farledsavgiftsystem. Strukturen är även här densamma för underrubrikerna. Vilket 

motiveras av att mängden frågor bör vara sparsamt planerade så att inte intervjun övergår 

till en tidspressad dialog. Tillika koncentrerar sig denna studie kring ett specifikt fenomen 

och kräver därför en begränsad mängd frågor (Alvehus 2013). 

Organisation 

Övergångens omfattning från det tidigare till det nuvarande systemet kan även det vara av 

intresse då det påverkar individer och organisationer på olika sätt (Lindkvist et al. 2014). 

Övriga reflektioner och åsikter 

Denna rubrik är med för att knyta ihop intervjun på ett neutralt sätt, där respondenten får 

delge sina egna tankar och åsikter som kan vara av intresse och inte nödvändigtvis redan 

har täckts upp av de tidigare frågorna.  

Forskningsetiska krav och ställningstagande 

Huvuddelen av den information och data som samlats in till fallstudien har varit offentlig 

och kan inte anses vara utav evident etiskt sensitiv natur. Den data som anses vara känslig 

har hanterats enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2002) 

 

Därutöver är individens uppfattning gällande farledsavgiftssystem en del av detta 

forskningsarbete och kräver därför att användandet av intervjusvaren hanteras på ett etiskt 

regelrätt sätt.  

 

Respondenterna har blivit informerade om var detta forskningsarbete kommer publiceras 

samt i övrigt blivit informerade om deras möjlighet att erhålla kopior på arbetet när detta 

har sammanställts.  
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6. Resultat 

Systemet & Processen i det tidigare systemet 

En av respondenterna ansåg att det tidigare systemet var mer förutsägbart och transparent 

när det gällde investeringar som syftade till att höja miljöprestandan på ett fartyg. 

Ytterligare ansågs återbetalningstiden vara mer legitim och överskådlig. Två av 

respondenterna hävdar även att den rabatt fartyg erhöll för mer än två anlöp per månad, s.k. 

frekvensrabatt av ekonomiska skäl var att föredra. 

Att det tidigare systemet var mer linjärt anser en annan respondent vara den stora fördelen 

“förut så var det ju bara ett par kronor som du multiplicerade med bruttot ”. Det fanns även 

möjligheter att reducera utgifterna för farledsavgifterna vid lägre utsläpp av svavel- och 

kväveoxid. Dock åt driftkostnaden för katalysatorrening upp den rabatt som 

kvävereduceringen gav. Bruttodräktigheten var enligt den tillfrågade ett tal som inte 

reflekterade fartygets nyttjande och lastförmåga.  

Miljödifferentiering    

När det gäller miljödifferentieringen och de ekonomiska incitamenten är två av 

respondenterna överens om att det var tydligare vad man fick rabatt på i det förra systemet. 

En av de tillfrågade menade att den rabatt som gavs för reducerade kväveoxidutsläpp var 

marginell. En annan respondent ansåg att investeringen i en katalysator var ekonomiskt 

hållbar på grund av att återbetalningstiden ansågs vara rimlig och överskådlig. Ett bra 

ekonomiskt stöd kunde även erhållas från deras samarbetspartners.  

Vidare hävdade en av de tillfrågade att det var andra samtida projekt som drev miljötänket 

för sjöfarten framåt. Rådfrågande med myndigheter och samarbetsplattformar på nationell 

nivå och inom EU gav en större effekt än incitament från det dåvarande 

farledsavgiftssystemet. Emellertid menade den tillfrågade att det “förr var mer en 

goodwill-sak” men att det samtidigt var en del aktörer som då investerade i 

miljöförbättrande teknik vilket gav en “grogrund där i början utav att fler och fler började 

välja att sätta in just NOx katalysatorer”. 

I det tidigare systemet skapades mer hållbara, enhetliga incitament för investeringar 

gällande miljö- och klimatförbättrande åtgärder menade en tredje respondent. Detta 
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eftersom “den miljörabatt som erhölls, erhölls på hela den fartygsbaserade delen av 

farledsavgiften”.  

En av respondenterna menade att det tidigare systemet genomsyrades av en transparens 

vilket bidrog till ökad förståelse för vilka investeringar som gav vilka rabatter. Dessutom 

påpekade samma respondent att det tidigare systemet genererade större rabatt än vad 

nuvarande system gör. Samt att det tidigare systemet skiljde på de redare som gjorde 

markanta klimat- och miljöprestandahöjningar och de som inte gjorde det. Därmed var 

incitamenten tydligare i det tidigare systemet och drev utvecklingen framåt.  

Systemet & Processen i det nuvarande systemet 

På frågan gällande utformningen av det nya systemet påpekade en av respondenterna att 

skiftet från att avgiftsbelasta fartygets bruttodräktighet till nettodräktighet allmänt varav 

positiv natur. Dock ansåg samma respondent att utformningen från ett linjärt system till ett 

“trappsystem” var mindre positivt, då:  

”Miljöeffektiva tankbåtar fick en kostnadsökning, medan ineffektiva gasbåtar, LPG-båtar 

fick ju stora kostnadsminskningar gällande farledsavgifter för dom har ju så liten lastvolym 

i förhållande till det gamla bruttot.” 

Den tillfrågade ansåg att det index som Sjöfartsverket numer använder var ett väl utformat 

och positivt system. Det ansågs täcka majoriteten av de utsläpp som ett fartyg står för, 

vilket i sin tur möjliggör alltifrån mindre justeringar till mer omfattande ombyggnationer 

för att kunna placera sig högre upp i miljöpoängssystemet och därmed generera högre 

avgiftsrabatt.  

En av respondenterna menade att dräktighetsklassernas indelning i det nya systemet har en 

negativ effekt ur ett ekonomiskt perspektiv för de fartyg som ligger nära gränsen av en 

viktklass.  

Vidare menade den tillfrågade att det tillkommer kostnadsökningar för flertalet olika 

rederier i olika fartygssegment som en konsekvens av hur det nya systemet är utformat. 

Samma respondent påpekar även att övergången från att bruttodräktigheten avgiftbelastas 

till fartygets nettodräktighet gör det är positiv.  
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Miljödifferentiering 

En av de tillfrågade konstaterar att det nya systemet, även om det ur en viss aspekt är 

positivt med ett miljöindex, så är detta “inte tillräckligt genomarbetat”. Det finns utrymme 

för förbättringar. Därutöver menar samma respondent att det nya avgiftssystemet inte har 

samma fokus på miljöstyrning som det tidigare systemet hade.  

Kostnadsbördan, menade däremot en annan respondent, är i det nya systemet funktionell 

och genererar en större miljödifferentiering då kostnaden på fartygsdelen i avgiftssystemet 

har ökat. Vilket ger utrymme för de klimat- och miljöförbättrande åtgärder som redare då 

väljer att investera i. 

En respondent var kritisk till hur indexet är utformat i dagens system. Deras äldre fartyg 

med efterinstallerad katalysator hamnade i samma miljöklass som deras mer miljövänliga 

nybyggen. Detta, menar den tillfrågade, ger inga incitament för att nybyggen ska utrustas 

med den senaste tekniken vad gäller miljöförbättrande åtgärder.  

Ytterligare en aspekt i indexet som kritiseras av en annan av de tillfrågade är antalet 

parametrar som ingår. Omfånget har försvårat snarare än förenklat utdelningen och 

belöningen till de rederier som ligger i framkant vad gäller klimat- och miljöförbättrande 

åtgärder. De som anstränger sig och investerar i den tekniken med högst miljöprestanda 

blir inte kompenserade i samma utsträckning i det nuvarande systemet jämfört med det 

tidigare. Vidare menar respondenten att det uppstår otydligheter kring vad som bör 

subventioneras i framtiden:  

”Sen fungerar det ju så, i teorin i alla fall, att man har styrmedel för det som ännu inte är 

lagkrav, så det är klart när svavelkontrollsdirektivet väl kom då fanns det ju ingen 

anledning att ge rabatt för det, för det var ju obligatoriskt.” 

Organisation 

Ingen av de tillfrågade har märkt någon markant skillnad i arbetsbelastning gällande 

övergången från det tidigare systemet till det nuvarande. Dock poängterar en av 

respondenterna, även om detta anses vara en marginell belastning, att i det nuvarande 

systemet krävs en verifiering av en godkänd organisation för de installationer och 

förbättringar som genomförts. Vad samma tillfrågade kan erinra i det tidigare systemet var 
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detta en “självrapporterande status”, att fartyget å rederiets vägnar rapporterade in till 

Sjöfartsverket att de eventuella modifieringar eller installationer hade genomförts.  

Övriga reflektioner och åsikter  

Två av respondenterna menar att fyllnadsgraden för fartyg har blivit översedd. Mycket av 

diskussionen blir ofta för teknisk när man istället kan fokusera på hur mycket last fartygen 

kan och är villiga att få med sig vid varje anlöp menar en av de tillfrågade. En annan av 

respondenterna menar av Sverige borde ta efter Finlands rabattsystem som:  

”Möjliggör för fartyg att göra många hamnanlöp längst med kusten och som främjar fartyg 

i regelbunden trafik. Detta genom bl.a. frekvensanlöpsrabatt samt nedsatt farledsavgift 

beroende på lastningskapacitetens utnyttjandegrad.” 

Vidare menade samma respondent att farledsavgiftssystemet som Sverige har är unikt och 

att konsekvenserna av det blir negativa ur ett konkurrensperspektiv. Viktningen av de olika 

parametrarna i indexet bör ses över ansåg merparten av de tillfrågade, medan 

skiljaktigheter uppstår vad som bör prioriteras. Några av respondenterna menar att en lättja 

kan uppstå för en redare då denne ställs inför valet av prestandahöjande investeringar för 

ett fartyg. Att en relativt billig åtgärd å ena sidan kan få positiva effekter i indexskalan, 

medan den faktiska konsekvensen är att fartyget å andra sidan fortsätter med miljö- och 

hälsovådliga utsläpp från andra kategorier. Dock hävdar en av respondenterna motsatsen, 

att det är just dessa “lågt hängande frukter” som gör att indexet kan få redare att vilja göra 

mindre förbättringar och därmed höja prestandan på fartyget.  

Att Sjöfartsverkets ekonomiska situation och struktur är något som påverkar utformningen 

av farledsavgiftsystemet är alla av de intervjuade enhälliga om. Emellertid är det en 

politisk fråga som bör diskuteras på regeringsnivå.  

Det tidigare systemet 

Farledsavgiftssystemet före införandet av nuvarande system (SJÖFS 2016:2 med ändring i 

SJÖFS 2016:7) bestod av två delar: 

 

Fartygsavgiften: Baserad på fartygets bruttodräktighet. Avgiften var 2,75 kronor för varje 

enhet av tankfartygets bruttodräktighet. Antalet anlöp som avgiftsbeläggs är maximalt två 

per kalendermånad för tankfartyg.  
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Godsavgiften: Baserad på fartygets last som tas ut för lastat eller lossat gods. Avgiften var 

2,97 kronor per ton för högvärdigt gods. 

 

Fartyg som hade installerat utrustning för reduktion av utsläpp av kväveoxid kunde, efter 

erhållande av ett certifikat, sedan få rabatt på fartygsavgiften. Observera att rabatten gällde 

enbart fartygsdelen av farledsavgiften. Avgift efter rabatt för varje enhet av fartygets 

bruttodräktighet framgår av tabellen (tabell 1) nedan (Trafikanalays 2017).  

 

Tabell 1: Avgift efter rabatt för varje enhet av fartygets bruttodräktighet 

 

Det fanns även ett maxbelopp för avgiften i det gamla systemet. Eftersom simuleringarna 

inte uppnår detta tak för något av våra modellfartyg presenteras inte avgiftstaket vidare 

här.  

Det nuvarande systemet 

Fartygsavgiften delades upp i två delar för icke passagerarbärande fartyg: Anlöpsavgift 

samt beredskapsavgift. Storleken på de två avgifterna är i sin tur beroende på fartygets 

dräktighetsklass. På anlöpsavgiften utgår även en avgiftsreducering för fartyg med olika 

miljöklass. Det finns fyra kategorier: A, B, C och D/E. Vardera kategorin har en specifik 

avgift för sin respektive dräktighetsklass (Sjöfartsverket 2020). Närmare presentation av 

miljöklassificeringen sker under rubriken Clean Shipping Index.  

 

Avgiftsreduktionen fungerar alltså relativt likt det tidigare systemet med två stora 

skillnader: 
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Dräktighetsklasserna är nu uppdelade i 10 olika steg för olika nettodräktighet. Tidigare 

användes ett linjärt system, där fartygsavgiften var en funktion av fartygets bruttotonnage.  

 

Antalet anlöp som avgiftsbeläggs i det nya systemet ökar från det tidigare två till fem. 

Fartyg som gör fler än två anlöp får en lägre anlöps- och beredskapsavgift på efterföljande 

anlöp. Fartygen betalar full avgift för de två första anlöpen för att sedan erhålla en stegvis 

reduktion fram till det sjätte anlöpet där anlöp- och beredskapsavgift är helt borttagen. 

 

Tabell 2: Frekvensrabatt i det nya farledsavgiftssystemet (Sjöfartsverket 2020) 

 

Godsavgiften används på samma sätt som i det tidigare systemet men med en sänkt avgift 

till 2,45 kronor per ton högvärdigt gods. Anlöps- och beredskapsavgifterna är prissatta 

enligt en stegvis betalningsmall till skillnad från i det tidigare systemet där avgiften istället 

var linjärt kopplad till fartygets bruttodräktighet. Det finns tio olika dräktighetsklasser som 

i sin tur är indelade i fyra olika miljöklasser.  

 

Tabell 3: Anlöp- och beredskapsavgifter i det nya farledsavgiftssystemet (SJÖFS 2019:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom en snabb jämförelse av anlöpsavgifterna och beredsskapsavgifterna ser vi att de har 

ett fast samband mellan varandra inom sina respektive dräktighetsklasser. Förhållandet 
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mellan A, B, C och D/E är alltså lika stort vilket i förlängningen leder till att vissa resultat 

kan härledas från varandra eftersom sambandet är konstant.  

 

Däremot betalar fartyg med högre nettodräktighet en lägre kostnad per fraktat nettotonnage 

vilket illustreras i grafen nedan. De tidigare farledsavgifterna var linjära, med en maximal 

övre begränsning för hur stor avgiften kunde bli. Alltså två skilda sätt att hantera 

mängdrabatt.  

 

Figur 3 som illustrerar kostnad per nettodräktighet leder till några slutsatser. Det blir 

successivt dyrare per NT desto sämre miljöklass fartyget har. Fartyg med större 

nettodräktighet belönas, genom en form av mängdrabatt, med lägre kostnad per enhet 

nettotonnage.  

 

Det spelar stor roll var fartyget placerar sig inom sin storleksklass. Fartyg med hög 

dräktighet inom sin respektive klass betalar färre kronor per nettotonnage än fartyg med 

låg dräktighet. 

 

Detta förhållande illustreras i figur 3. Ett fartyg Ett fartyg med miljöklass B i toppen av sin 

dräktighetsklass (1999, 2999, 5999 etc.) betalar färre kronor per enhet nettotonnage än ett 

fartyg med miljöklass A i botten av sin dräktighetsklass (1000, 2000, 3000 etc.) Det är 

fördelaktigt för fartyg att befinna sig i toppen av sin storleksklass; i vissa fall mer 

fördelaktigt än att placera sig i en högre miljöklass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3: Kostnad per enhet nettotonnage för olika miljöklasser 
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Clean Shipping Index (CSI) 

I det nya systemet frångick man avgiftsreduktioner för kväveoxidrening och beslutade sig 

istället för att använda sig av Clean Shipping Index.  

 

Indexet (figur 1) bedömer 5 miljöparametrar som var och en ger upphov till poäng mellan 

0 och 30. Den maximala poängen som kan uppnås är 150 och ger således fartyget den 

högsta miljöklassen: CSI 5. De fem parametrarna som bedöms inom CSI är: Vatten- och 

avfallshantering; kemikaliehantering och användning; svaveloxid- och partikelutsläpp; 

kväveoxidutsläpp; koldioxidutsläpp.  

 

 

Fig 4: CSI: s fem miljöparametrar (Clean Shipping Index 2020) 

 

Poängbedömningen för kväveoxidreducering i CSI, sker enligt samma kriterier som 

definieras i Tier I, II och III i MARPOL Annex VI (IMO 2020) med ett undantag. Mellan 

Tier I och II finns ytterligare två nivåer för att mäta poäng för olika nivåer av 

kväveoxidutsläpp. Maximal poäng uppnås alltså för ett fartyg med kväveoxidutsläpp 

understigande de som ges under kategorin Tier III.  

 

Fartygsmotorer med lågt-, mellan- och högt varvtal bedöms enligt olika kriterier. 

Bokstaven n i tabell 4 har betydelsen varvtal.  

 

 

Tabell 4: IMO:s tier-indelning för olika varvtal (IMO 2020) 
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Presentation av modellfartyg 

För att skapa modellfartygen söktes ett genomsnitt av den svenska tankflottans storlek.  

De svenskregistrerade tankfartygen, den 31 december 2018, var 44 till antalet där 

merparten var mellan 5000 och 39 999 bruttoton.  

 

Tabell 5: Svenskregistrerade tankfartyg 2018 (Trafa 2019) 

 

 

Trafikanalys kontaktades för att få mer detaljerad information om storleksuppdelningen 

bland de svenskregistrerade tankfartygen. Fartyg med bruttodräktighet 3000–29999 står 

tillsammans för 94,0% av den totala dräktigheten i den svenska tankfartygsflottan.  

 

Tabell 6: Fartygsindelning efter bruttodräktighet (Trafikanalys 2019) 

 

Fem verkliga tankfartyg analyserades för att ge ett medelvärde över hur uppdelningen 

mellan bruttodräktighet, nettodräktighet samt lastkapacitet ser ut för ett tankfartyg. I snitt 
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är nettodräktigheten 40% av bruttodräktigheten och lastkapaciteten är 135% av 

bruttodräktigheten (tabell 7).  

Tabell 7: Uppdelningen mellan bruttodräktighet, nettodräktighet samt lastkapacitet för tankfartyg.  

 

 

 

 

 

Dessa mått används sedan för att konstruera fyra modellfartyg (tabell 8).  

 

Fartygen har placerats i mitten av storleksklasserna i det nya systemet. Tillsammans utgör 

de ett genomsnitt för 94% av den totala dräktigheten av den svenskregistrerade 

tankfartygen. Antal ton last och bruttotonnage är antagna utifrån den genomsnittliga 

uppdelning mellan bruttodräktighet, nettodräktighet samt lastkapacitet som presenterats 

ovan. Kväveoxidutsläppen (gram NOx per kWh) för modellfartygen är antingen 

understigande eller överstigande den lägsta respektive högsta miljögränsen för CSIs och 

IMOs indelning för kväveoxidutsläpp som presenterades i tabell 4. 

 

Tabell 8: Fartygsspecifikation för modellfartygen 

 

    

Nedan följer modellfartygsförutsättningarna för respektive scenario. Det tidigare systemet 

jämförs med det nuvarande utifrån följande:  
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Scenario ett: Tidigare systemets rabatt för kväveoxidrening 1–1,99 g/kWh. Nuvarande 

systemets rabatt för högsta möjliga CSI-poäng på samtliga punkter. 

Scenario två: Tidigare systemets rabatt för kväveoxidrening. Nuvarande systemets rabatt 

för CSI-poäng (30p för NOx) då endast faktorn för kväveoxidrening har ändrats. Övrig 

poäng i CSI låg eller obefintlig.  

Scenario tre: Tidigare systemets rabatt för utebliven kväveoxidrening. Nuvarande rabatt för 

lägsta möjliga CSI-poäng 

Scenario ett:  

Här jämfördes modellfartygen som ligger i framkant med sitt miljöarbete. Fartyg som 

hamnar högst upp på bedömningsskalan i det nuvarande CSI-systemet. Dessa modellfartyg 

med mycket god miljöprestanda och högsta CSI-poäng gynnas av det nya systemet. 

Frekventa anlöp belönas i större utsträckning för att godsavgiften står för en lägre 

procentuell andel av den totala avgiften i det nuvarande systemet. Den del av 

farledsavgiften som är berättigad till rabatt för frekventa anlöp är således högre. I figur 5–8 

jämförs de fyra modellfartygen i det tidigare och det nya systemet. I figur 5–8 jämförs de 

fyra modellfartygen i det tidigare och det nya systemet.  

 
Fig 5: Jämförelse mellan modellfartyg 1 med bästa miljöprestanda i det tidigare och nya systemet 

 

 

 

 

 

 

Fig 6: Jämförelse mellan modellfartyg 2 med bästa miljöprestanda i det tidigare och nya systemet 
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Fig 7: Jämförelse mellan modellfartyg 3 med bästa miljöprestanda i det tidigare och nya systemet 

 

 

 

 

Fig 8: Jämförelse mellan modellfartyg 4 med bästa miljöprestanda i det tidigare och nya systemet 

 

Scenario två:  

Här jämfördes modellfartyg som riktat in sig på kväveoxidreducering, men inte gjort stora 

investeringar för att förbättra övriga miljöparametrar som senare blev relevanta genom 

CSI. Det vill säga rederier som ansträngt sig till sitt yttersta för att få en så stor 

avgiftsreduktion i det tidigare systemet men inte tagit någon hänsyn till sitt övriga 

miljöarbete ombord. I det tidigare systemet baserades rabatten helt på kväveoxidreducering 

medan i CSI står den enbart för en femtedel av totalpoängen. Det nuvarande systemet ger 

en markant högre avgift för modellfartygen med dessa förutsättningar. I figur 9–12 jämförs 

de fyra modellfartygen i det tidigare och det nya systemet. 

 

 

 

 

 

 

Fig 9: Jämförelse mellan modellfartyg 1 med sämsta möjliga miljöprestanda men med högsta 

möjliga kväveoxidreducering. 
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Fig 10: Jämförelse mellan modellfartyg 2 med sämsta möjliga miljöprestanda men med högsta 

möjliga kväveoxidreducering. 

 

 

 

 

 

 

Fig 11: Jämförelse mellan modellfartyg 3 med sämsta möjliga miljöprestanda men med högsta 

möjliga kväveoxidreducering. 

 

 

 

 

 

 

Fig 12: Jämförelse mellan modellfartyg 4 med sämsta möjliga miljöprestanda men med högsta 

möjliga kväveoxidreducering. 

 

Scenario tre: 

Här jämfördes modellfartygen med sämsta möjliga miljöprestanda i det tidigare och det 

nuvarande systemet. Det vill säga modellfartyg som inte kvalificerar sig för någon 

miljörabatt i det tidigare och det nuvarande systemet. En liten avgiftshöjning har 

implementerats för de fartyg med sämst miljöprestanda. Vid färre än två och fler än tio 

anlöp är kostnaderna likvärdiga. Fartyg med mellan två och tio anlöp upplever en mindre 

avgiftsökning. I figur 13–16 jämförs de fyra modellfartygen i det tidigare och det nya 

systemet. 
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Fig 13: Jämförelse mellan modellfartyg 1 med sämsta möjliga miljöprestanda 

 

 

 

 

 

 

Fig 14: Jämförelse mellan modellfartyg 2 med sämsta möjliga miljöprestanda 

 

 

 

 

 

 

Fig 15: Jämförelse mellan modellfartyg 3 med sämsta möjliga miljöprestanda 

 

 

 

 

 

 

Fig 16: Jämförelse mellan modellfartyg 4 med sämsta möjliga miljöprestanda 
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7. Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka hur de ekonomiska och miljömässiga incitamenten har 

förändrats för svenska tankfartyg med olika miljöstandard i och med övergången från det 

tidigare till det nuvarande farledsavgiftssystemet.  

 

De tre olika scenarion modellfartygen har ställts inför, ger en möjlighet att härleda några 

generella slutsatser om hur svenska tankfartyg har påverkats av den nya farledsavgiften. 

Scenario ett visar att ett fartyg som har högsta möjliga CSI-poäng gynnas av det nuvarande 

systemet. Det är dock svårare att uppnå högsta CSI-poäng eftersom det finns fler kategorier 

att ta hänsyn till. Kostnadsbesparingen är högre för frekvent antal anlöp i det nuvarande 

systemet, något som till viss del går emot våra respondenters tankar. Två av 

respondenterna menar att förändringen av avgifterna för frekventa anlöp har gett dem en 

merkostnad.  

 

Förändringen i frekvensrabatten och den sänkta godsavgiften gynnar, enligt fallstudiens 

resultat, fartyg med stort antal anlöp per månad. Vid en första anblick är det lätt att 

missledas till att tro att ökningen av antal fartygsavgiftsbelagda anlöp från två till fem 

skulle missgynna frekvent trafik. Omfördelningen mellan godsavgift och fartygsavgift har 

lett till att det istället blivit en större summa som är rabattberättigad och att frekvent trafik 

således premieras. Egenvärdet på frekvensrabatten går att diskuteras. Den finns där för att 

öka fyllnadsgraden och avlasta godstrafik på land. Att implementera ytterligare en rabatt 

för fyllnadsgrad eller omstrukturera frekvensrabatten hade gett ett större incitament att 

utnyttja fartygens maximala kapacitet. Fyllnadsgrad är en väldigt viktig miljömässig faktor 

som får allt för lite uppmärksamhet i dagens tekniska diskussioner. Detta är något som 

uppmärksammas av en av respondenterna.  

 

Fartyg som satsat stort på kväveoxidsreducering genom till exempel katalysatorer, men i 

övrigt inte satsat på de andra CSI-kategorierna, missgynnas kraftigt enligt simuleringarna 

av det nya systemet. Dessa fartyg borde dock med relativt små investeringar kunna ta sig 

högre upp på CSI:s poängskala. Sjöfartsverket höjer på så sätt lägstanivån genom att ge 

incitament till rederier att göra billiga miljöförbättrande åtgärder.  
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De ekonomiska incitamenten för att investera i miljöteknik som vida överstiger standard 

har blivit mindre i det nuvarande systemet eftersom det finns fler parametrar som rabatten 

baseras på. Samtidigt har drivkraften att minska sin generella miljöpåverkan blivit större. 

De “lågt hängande frukterna”, som kräver relativt små investeringar men kan ha betydande 

miljömässiga effekter, blir viktigare att fokusera på i dagens system. Man kan säga att det 

tidigare systemet fokuserade på att höja högstanivån medan det nuvarande systemet 

fokuserar på att höja lägstanivån. Detta är ett iakttagande som stöds både av simuleringarna 

och vissa av respondenterna.  

 

En liten avgiftshöjning har implementerats för fartyg med låg eller obefintlig 

miljöprestanda. Förändringarna är relativt små och kan mycket väl härledas till en generell 

avgiftshöjning för att finansiera Sjöfartsverkets ansträngda ekonomi.  

 

De nya dräktighetsklasserna är ett stort orosmoment. Fartyg som har god miljöprestanda 

riskerar att missgynnas på grund av sin storlek. Storleksgränserna är godtyckligt upprättade 

och har ingen miljömässig eller effektivitetsmässig grund. De är införda i ett rent 

administrativt syfte. I förlängningen kan det leda till att fartyg konstrueras för att hamna på 

rätt sida om en arbiträr gräns, snarare än att ha den storlek som är optimal för de 

transportbehov fartyget ämnar fylla. Det är uppenbart att den ickelinjära 

dräktighetsindelningen är ett misslyckande som riskerar att få oönskade effekter.  

 

Samtliga respondenter har påpekat att den trappformade indelningen är olycklig. 

Genomförandet har skett trots ett flertal invändningar via remisser från branschen till 

Sjöfartsverket.  

 

Skifte mellan olika rabattsystem riskerar att leda till en osäkerhet hos branschen, som gärna 

vill se långsiktighet och förutsägbarhet. En av respondenterna som arbetar med chartering 

framhåller långsiktigheten som extra viktigt. Det införs nya kväveoxidreduceringsregler 

2021. I och med detta försvinner anledningen att premiera lågt kväveoxidutsläpp. CSI, som 

är ett system som tar hänsyn till miljöpåverkan i sin helhet, borde därför vara mer lämpad 

för de nya reglerna. En större del av totalavgiften borde vara miljödifferentierad för att 

ytterligare öka de ekonomiska incitamenten att investera i miljövänlig teknik, men i 
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slutändan är det en finansieringsfråga för Sjöfartsverket som fortfarande måste uppfylla 

sina inkomstkrav.  

 

Som nämnts tidigare i Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) rapport En 

utvärdering av de miljödifferentierade farledsavgifterna i Sverige 1998–2017: ”förutom 

några tidiga studier som utvärderar de första åren av de miljödifferentierade 

farledsavgifterna, har lite gjorts för att utvärdera effekten av styrmedlet som var 

implementerat under 20 år.”.  

 

Bristen av studier på det tidigare systemet i samband med att den nya 

farledsavgiftssystemet är helt nyinfört gör att det ännu inte finns någon tidigare forskning 

som kan jämföras med resultatet av denna fallstudie. Istället har resultatet jämförts med 

respondenternas tankar och tidigare kritik mot det nya farledsavgiftssystemet som 

framförts av bland annat Svensk Sjöfart. 

Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer som en del i detta arbete har varit fullt acceptabelt. 

Intervjuerna har på ett tillfredsställande sett reflekterat respondenternas åsikter, reflektioner 

och idéer samt har lett till resultat som motsvarat arbetets syfte. Den öppna och lediga 

strukturen som den semistrukturerade intervjun medför gör att respondenterna snabbt och 

enkelt får uttrycka sina känslor. Det i sin tur förenklar processen då intervjun får ett 

naturligt flöde. I Sverige finns ett fåtal personer som arbetar intensivt med framtagandet av 

farledsavgifterna. vilket gör att urvalskvoten redan från början är marginell. Dock hade en 

bredare urvalsgrupp medfört en större spridning av åsikter och således utökat 

generaliserbarheten och reliabiliteten (Dalen 2015). 

 

Den semistrukturerade formen riskerar dock att bli alltför ostrukturerad vilket medför att 

samtalet glider ifrån det förutbestämda ämnet, en tendens som i vissa fall skedde under 

några av intervjuerna. För att se till att respondenten håller sig inom ramarna för ämnet är 

det viktigt att intervjuaren ändå till viss del leder samtalet. Några av intervjuerna 

påverkades av detta problem, nämligen att samtalet fortgick utan att det nödvändigtvis 

tillförde mer information.  
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Ett återkommande bekymmer och en potentiell felkälla i uppsatsen är att skilja generella 

avgiftshöjningar från förändringar i farledsavgiftssystemet. I resultatet antas att de tidigare 

avgifterna ligger kvar vid samma nivåer som vid tidpunkten för införandet av det 

nuvarande farledsavgiftssystemet. Således har ingen justering gjorts för generella 

avgiftshöjningar som hade skett, oavhängigt det nya systemets införande. I förlängningen 

innebär det att det tidigare systemet, i denna uppsats, framstår som något positivare än vad 

det hade varit i verkligheten.  

 

I fallstudien togs ingen hänsyn för att olika fartygsstorlekar sannolikt har olika fördelning 

av förhållandet mellan brutto-, nettodräktighet och lastkapacitet. Ett generellt genomsnitt 

för samtliga fartyg togs fram för att undvika godtycklighet vid upprättandet av 

modellfartygen. Ökad validitet hade kunnat uppnås om varje dräktighetssegment hade fått 

en egen fördelning av förhållandet mellan de olika fartygsmåtten. Vissa svårigheter 

uppstod även vid skapandet av de tre scenario som modellfartygen ställdes inför. Utfallet 

ska vara relevant för studiens syfte samtidigt som ingångsvärdena inte kan bli för 

komplexa, för att undvika godtyckliga antagande. Under hela arbetet har det varit en 

balansgång där reliabilitet har vägts mot komplexiteten på de förutsättningar som använts 

som ingångsvärde i simuleringarna.  

 

8. Förslag på vidare forskning 

 

Arbetet har gett några viktiga insikter i hur farledsavgiftssystemet fungerar på mikronivå, 

en debatt som på intet sätt är ovidkommande men ibland kan det vara hälsosamt att lyfta 

blicken och se på helheten. Farledsavgifterna i Sverige är unika av sitt slag i världen. 

Sjöfarten tvingar som ensamt trafikslag bära alla sina egna infrastrukturkostnader. 

Debatten om farledsavgifterna har en tendens att fastna i formalia istället för att diskutera 

de stora, mer övergripande frågorna: Borde Sjöfartsverket vara helt anslagsfinansierat? 

Finns det något alternativ till den finansieringsmetod som används idag? En 

totalrenovering av nuvarande system hade kunnat ge möjlighet att skapa mycket större 

miljöincitament än vad som är möjligt i dagens system, för att inte tala om att stärka den 

svenska sjöfartens konkurrenskraft.  
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I ett mikroperspektiv hade det varit intressant att studera hur stor effekt de miljöstyrande 

incitamenten som sjöfartsverket använder sig av har på rederiers faktiska vilja att utveckla 

och använda mer miljövänlig teknik. Totalt sett står miljörabatten för en relativt liten del  

av ett fartygs totala utgifter. Är det rent utav så att rederierna skulle fortsätta sin 

miljöutveckling även utan de ekonomiska incitament som erbjuds genom 

farledsavgifterna? Forskning om de faktiska effekterna av miljösubventioneringarna hade 

varit väldigt spännande att få ta del av i framtiden.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Personlig bakgrund 

Vad är din tidigare utbildning och erfarenhet inom sjöfarten? Hur länge har du arbetat med 

farledsavgifter? Har du annan erfarenhet av området innan? om ja, på vilket sätt? 

Rådande arbetssituation 

Vad är din nuvarande arbetsbefattning? Varifrån utför du huvudsakligen ditt arbete? Vilka 

är dina nuvarande ansvarsområden/arbetsuppgifter? 

Respondentens tankar kring det tidigare farledssavgiftsystemet före 2018 

Systemet & Processen  

Kan du berätta lite om hur det tidigare systemet var utformat? Vilka fördelar fanns det? 

Vilka nackdelar fanns det?  

Miljödifferentiering 

Skapade det tidigare systemet incitament för miljö- och klimatinvesteringar/åtgärder? Vad 

var konsekvenserna av den miljödifferentierade delen av systemet? Hur såg möjligheterna 

ut att överföra godstransport från land till sjöfart?  

Organisation 

Hur påverkade det tidigare systemet er verksamhet? Hur upplevdes de administrativa 

uppgifterna? Hur påverkade det tidigare systemet nybyggen?  

Övriga reflektioner och åsikter 

Har du några övriga tankar om det tidigare farledsavgiftssystemet?  

Respondentens tankar kring det nuvarande farledssavgiftsystemet efter 2018 

Systemet & Processen 

Kan du berätta lite om hur det nya systemet är utformat? Vilka fördelar finns det? Vilka 

nackdelar finns det?  
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Miljödifferentiering 

Skapar det nuvarande systemet incitament för miljö- och klimatinvesteringar/åtgärder? 

Vad är konsekvenserna av den miljödifferentierade delen av systemet? Hur ser möjligheten 

ut att överföra godstransport från land till sjöfart? 

Organisation  

Hur påverkar det nuvarande systemet er verksamhet? Hur upplevs de administrativa 

uppgifterna? Hur påverkar det nuvarande systemet nybyggen?  

Övriga reflektioner och åsikter 

Har du några övriga tankar om det nuvarande farledsavgiftssystemet?  

 

 

 

 


