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Svavelkrav för sjöfarten skadar Sveriges ekonomi och
konkurrenskraft
IMO:s beslut och EU svaveldirektiv innebär 13 miljarder kronor om året i
direkta kostnader för svenskt näringsliv1. Till detta tillkommer indirekta
kostnader, t.ex. en ökning av dieselpriset om minst 80 öre/liter2. Kraven införs
ensidigt för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (det så kallade SECAområdet). De nya svavelreglerna innebär en merkostnad och en konkurrensnackdel för svensk industri som agerar på en global marknad, t.ex. i jämförelse
med industrin i Brasilien. En av de branscher som kommer att drabbas hårdast
är skogsindustrin.
Lägre svavelnivåer kan åstadkommas genom rening av avgaserna, t.ex. genom
skrubbers, men kommersiell teknik anpassad för sjöfarten finns inte att tillgå till
år 2015. Detta innebär att byte av bränsle är det enda sättet att uppfylla
regleringen. Sjöfartsverkets konsekvensutredning har visat att det innebär att:
•
•
•
•

•

Bränslekostnader ökar med ca 50-55 procent till år 2015. För fartyg som
bara går mellan hamnar i SECA kan kostnadsökningen bli 70 procent.
Detta ökar sjöfartens transportkostnader generellt med 20-28 procent,
men för vissa branscher, t.ex. skogsindustrin, upp till 45 procent.
Utslaget på mängden transporterat gods har ökningen beräknats till
mellan 20 och 100 kr/ton. För skogsindustrin 95 kr/ton i genomsnitt.
Merkostnaden ger en överflyttning av transporter från fartyg till lastbil
och järnväg, men kapaciteten hos järnvägen är begränsad vilket innebär
att majoriteten av dessa transporter hamnar på lastbil.
Den samhällsekonomiska nyttan av denna svavelutsläppsminskning
uppskattas till 7,3 miljarder kronor av Sjöfartsverket.

Skogsindustrin är transportkostnadskänslig
Transportkostnaden för en skogsindustriprodukt inklusive hantering, lager m.m.
kan uppgå till så mycket som ca 15-25 procent av varuvärdet. Sågverken är de
som har högst transportkostnadsandel i förhållande till varuvärde. Generellt sett
har vi långa transportavstånd inom landet och till huvudmarknaderna i Europa.
Det skiljer svensk industri från europeisk industri. Skogsindustrin är en av de
branscher som köper mest transporter. Detta sammantaget gör skogsindustrin
som bransch extra transportkostnadskänslig samt de industrier som har extra
långa transportavstånd, t.ex. i norr, ytterligare känsliga för kostnadsökningar.
Skogsindustrierna anser därför att:
…. regeringen ska verka för att IMO-beslutet lindras eller förskjuts i tid. För
industrins konkurrenskraft vore en justering av nivån eller tidsramarna mest
angeläget, men eftersom det inte finns politisk vilja till det återstår möjligheten
att begära undantag från MARPOL-konventionen. Att Sveriges regering
driver/stödjer en sådan linje är mycket viktigt då det skulle visa på en vilja att
konstruktivt hjälpa till med att ekonomiskt mjuklanda ett i grunden viktigt
miljöbeslut.
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Enligt Sjöfartsverkets konsekvensutredning från 2009
Enligt SWECO-rapporten Effekter av svaveldirektivet från 2012

Möjlighet till undantag
Att begära undantag inom IMO är en möjlig väg framåt som inte står i strid med
Svaveldirektivet eller internationell rätt. Bakgrunden till möjligheten om
undantag är att IMO:s miljökommitté (IMO MEPC) redan har röstat igenom tre
typer av undantag avseende Nordamerika. Genom detta har USA bevisat att det
går att genomföra undantag och det inte finns något formellt hinder för EU att
göra samma sak. Nästa IMO MEPC, som hålls i juni 2013, är sista chansen för
ändring innan 2015.
Ett förhastat beslut på vaga grunder
IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya
reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i SECA (Östersjön, Nordsjön och
Engelska kanalen) sänks från dagens 1,0 procent till 0,1 år 2015, och globalt från
dagens 4,5 procent till 0,5 procent senast år 2025. I södra EU kommer
0,5 procent gälla från 2020. Förhandlingar har pågått i frågan under många år,
men IMO:s beslut var trots detta oväntat skarpt för alla utomstående. Mer
anmärkningsvärt är att det skett utan någon analys av de samhällsekonomiska
konsekvenserna, eller av de sammantagna miljökonsekvenserna. En sänkning till
0,5 procent accepteras av de flesta berörda parter, men det samhällsekonomiska
mervärdet av en sänkning till 0,1 procent saknar i dagsläget vetenskapligt stöd.
Konsekvenserna
Sammantaget visar de beräkningar som gjorts en kraftig ökning av bränslekostnaderna. För fartyg som mestadels transporterar gods mellan hamnar inom SECA
kan ökningen uppgå till närmare 70 procent, enligt Sjöfartsverkets
konsekvensanalys. Detta gäller för scenario 1/basalternativet, vilket är en
konservativ bedömning. Scenario 2 och 3 ger ännu högre kostnadsökningar.
Således kommer det dyrare bränslet att medföra ökningar av sjöfartens transportkostnader med i genomsnitt 20-28 procent och för vissa varugrupper upp
mot 45 procent. Utslaget på mängden transporterat gods har ökningen
beräknats till 20-100 kr/ton. De relativt stora differenserna beror på skillnader i
transportupplägg, fartygsstorlekar och förekomsten av returlaster.
Industrins ståndpunkt
Skogsindustrin kommer att drabbas hårt, men beslutet slår mot alla svenska
industrier. Regler för svavel i sjöfart måste utformas så att de inte snedvrider
konkurrensen mot tredje land och möjliggöra tid till teknikanpassning till rimliga
kostnadsnivåer. Sverige bör verka för att samma nivå (0,5 procent) ska gälla i
hela Europa. Nivån 0,1 procent kan införas när det är säkerställt att det går att
finna marint bränsle till rimliga priser. Skogsindustrin har länge arbetat för att få
tillstånd lägre svavelhalter för sjöfarten. Redan 1997 tog skogsindustrin ett
branschgemensamt beslut att bara använda marint bränsle med svavelhalt om
1 procent, d.v.s. ett frivilligt åtagande 12 år innan det blev obligatoriskt.
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