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Etter generalforsamlingen på Color Fantasy i begynnelsen av mai, kan jeg summere opp en form for 
status etter det året som er gått på følgende måte:

1. Fraktefartøyenes Rederiforening står sterkt, og blir hørt i de fora som bestemmer nærin-
gens rammevilkår. 

2. Foreningen har en sterk økonomi, etter fl ere år med positiv utvikling både når det gjelder 
antall medlemmer og aktivitet.

3. Foreningen har etter hvert utviklet en kompetanse på forsknings – og utviklingsprosjekter, 
en kompetanse som etter hvert vil komme medlemsrederiene til gode.

4. Foreningen har etter hvert utviklet et bredt nettverk, som også omfatter viktige organisa-
sjoner som Havneorganisasjoner, Logistikkorganisasjoner og andre, som arbeider sammen 
med FR for å fremme Sjøtransporten og øke fraktmengdene som skal gå på sjø.

Deltagelsen ved Generalforsamlingsseilasen var god, selv om den ikke kunne måle seg med Jubile-
umsarrangementet året i forveien. Men det er viktig at medlemmene deltar, viser engasjement og 
kommer med konstruktive innspill. Det ble det gjort i det jeg vil kalle Generalforsamlingsseilasen.

Men mye arbeid skal enda gjøres. Behovet for en sterk fornyelse i fl åten er fortsatt stort. Dette er 
bakgrunnen for at forskningsprosjektet Ny Frakt nå følges opp av utviklingsprosjektet Ny Frakt II. 
Der forsøker vi å arbeide fram muligheter for realisering av den sterke fl åtefornyelsen vi ønsker. 
Dette prosjektet har en ramme på ca 3.5 mill, og skal være avsluttet våren 2012.

Ett annet prosjekt konsentrerer seg om næringens omdømme. Mange næringer arbeider for å 
styrke sitt omdømme blant kunder, leverandører, samfunnsaktører, media og politikere. Det ønsker 
vi i styret i Fraktefartøynæringens Rederiforening å gjøre også. Derfor skal vi i løpet av de neste 1 
– 2 årene, arbeide fram en konkret analyse av næringens omdømme, med et opplegg for om mulig å 
forbedre dette.

I tillegg nevner jeg at FR er deltager i et prosjekt som Møreforsking Molde har initiert, og som har 
som tittel ”Diagnose for Sjøtransporten i Midt-Norge”. Der er vi med i et samarbeidsnettverk med 
Fylkeskommunene i Sør – og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi samarbeider med Trondheim 
Havn, med Statens vegvesen i Midt-Norge, i tillegg til Møreforsking Molde. 
Et slikt prosjekt gir oss nye og viktige samarbeidspartnere. Samtidig bidrar vi til innspill i stadig 
bredere kretser for å påvirke til at mere gods skal gå fra vei til Sjø. 

Jeg nevner dette for å vise at styret og administrasjonen i FR arbeider på bred front for å bidra til 
at våre medlemsrederier skal kunne nå lengre når det gjelder transportmengde og får økt lønn-
somhet i sitt virke. Det er jo dere som er våre oppdragsgivere, la det være krystallklart.

Til slutt vil jeg på vegne av et samlet styre og meg selv, takke så mye for tilliten etter valget. Vi som 
er valgt, vil gjøre vårt ytterste for å bidra til at foreningen og foreningens medlemmer når fram med 
sine gode synspunkter.

Samtidig vil jeg på vegne av alle takke dem som nå sluttet i styret. Jeg nevner spesielt her EinarEids-
haug, som nå trådte ut av styret etter mange år som styrets formann og som styremedlem, med 
diverse tilknyttede verv i tillegg. Alle skal være fullstendig klar over at Einar har lagt ned en meget 
stor innsats for denne foreningen. Og det vil jeg gjerne takke han for på denne plass. Så slipper han 
ikke helt taket enda, da han er valgt som varamedlem i kommende periode. Men et slikt tillitsverv 
blir jo mer perifert enn de jeg nevnte over.

Da vil jeg ønske alle medlemmer, styret og medarbeiderne i administrasjonen tusen takk for samar-
beidet i den perioden som er gått. 
Ta en god ferie, så kjører vi på igjen med friskt mot til høsten igjen! 

Anders Talleraas
Styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening

Nye muligheter for fraktefarten.
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Generalforsamlingens seminar;

 
Hun viste ellers til den syn-
kende forståelse for havnenes 
funksjon og til politikeres 
og utbyggeres interesse 
for havnearealer. I Oslo var 
havnefunksjonene i ferd med 
å bli konsolidert i Ormsund-
Sjursøya i en kompakt havn 
med god tilknytning til veinet-
tet. Lokale miljøproblemer 
som støy vil alltid være en 
utfordring. Havnedirektøren 
mente ellers at rigide arbeids-
tidsordninger for havnear-
beiderne var til hinder for 
effektiv havnedrift.

Hvordan få mer godstransport fra land til sjø? 
Hva skal til for å gjøre sjøtransporten mer konkur-
ransedyktig? Er det konkrete praktiske tiltak eller 
overliggende politiske grep? Og kan vi se noen 
realistisk mulighet til å snu utviklingen?  
   
Dette var problemstillingen som ble tatt opp under 
seminaret i forbindelse med FRs generalforsamling om 
bord i Kielfergen Color Fantasy 2. mai.  Fem foredrags-
holdere var utfordret til å belyse ulike sider av temaet, 
før seminaret ble avsluttet med en presentasjon av 
fornyelsesprosjektet NyFrakt II. 

Enkelte vil kanskje mene at ”fra vei til sjø” er en seig 
materie, noe vi har diskutert gjennom 25 år mens 
utviklingen hele tiden har gått i motsatt retning. Selve 
problemstillingen med sektortenking og diskrimine-
rende avgiftsbelastning vil være kjent for alle.  For mange 
av FRs medlemmer som driver med bulktransport og 
brønnbåter er det kanskje heller ikke noe brennende 
spørsmål. Så hvorfor engasjere seg?
    Svaret er enkelt: Det berører selve rammebetingel-
sene for all sjøtransport. Utviklingen har gått trådt, men 
det kommer hele tiden inn nye momenter. Som interes-
seforening for sjøtransport er det fundamentalt viktig å 
ha fokus og holde trykket oppe. Også på dette semina-
ret avtegnet det seg nye aspekter som kan bli viktige for 
FRs videre arbeid. 

Status
I sitt åpningsforedrag trakk styreformann Anders 
Talleraas opp dagens status. Til tross for politiske 
målsettinger i Nasjonal Transportplan (NTP) mister 
sjøtransporten fortsatt andeler. Hva kan vi selv gjøre 
bedre, hvordan kan vi styrke vår konkurranseevne?  Han 
mente næringen er avhengig av tiltak fra myndighetens 
side, som reduksjon av avgiftsnivået, tiltak for fornyelse 
og statlige investeringer i havnene for å kunne realisere 
målsetningene i NTP.

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo Havn 
tok utgangspunkt i miljøsiden og så sjøtransport i lys av 
de nasjonale mål om å redusere CO2-utslipp. Transport 
står for 25 prosent av de globale utslipp av CO2, noe 
som nye gir muligheter til å utvikle sjøbårne og miljøef-
fektive transportløsninger. 

slik organisasjonsstruk-
tur er det intet under at 
sjøtransport har kommet 
i bakleksen i transport-
planleggingen. 

   Det er på tide å tenke 
nytt, mente Pia Farstad. 
I Sverige er all transport 
samlet i Trafi kverket 
med én planavdeling 
som arbeider under et 
samlet perspektiv: Hva 
som gir best resultat for 
brukerne.

Nye perspektiver

Pia Farstad, Næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift 
Havn, leverte friskere perspektiver. 
KS Bedrift Havn organiserer de sentrale trafi kkhavnene i 
Norge og er en avdeling i Kommunenes Sentralforbund. 
   Føringene for transportutviklingen ligger i Soria Moria 
II og i NTP 2010-2019 som  legger opp til miljøgevin-
ster, økt sikkerhet og lavere belastning av veinettet. For 
sjøtransporten er rammevilkårene fastsatt av IMO (re-
gelverk for skipsfart), EU (transport, marked), Stortinget 
(transportpolitikk), departement og forvaltningsorganer, 
mens kommunene styrer havneutbygging og driften. 
Dessuten er Samferdselsdepartementet kraftsenteret 
for transportsaker i Norge, mens havner og sjøveier 
sorterer under Kyst- og Fiskeridepartementet. Med en 

Jørn Prangerød 
fra Maritimt Forum gikk gjen-
nom faktorene for sjøtransportens 
konkurranseevne. Han viste til at 
nærsjøfart er blant satsningsom-
rådene i regjeringens maritime 
strategiplan fra 2007. Dette er fulgt 
opp i Soria Moria II-erklæringen 
som konkret nevner redusert 
gebyrbelastning, oppfølging av 
planrammene for NTP og økning i 
midler til maritim infrastruktur. 
  Undersøkelsen viser at sjøtran-
sport må være rundt 20 prosent 
rimeligere enn vei for å komme 
i seriøs betraktning hos vareei-
erne. Dette blir i så måte et mål å 
strekke seg mot.
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Fokus på fordeler

FRs nestleder Kjell Olav Haug-
land, som til daglig leder tankrederiet 
Bergen Tankers, snakket om hvordan 
en kunne tiltrekke seg mer gods på 
kjøl. 
   Selv om problemstillingen er aldri 
så kjent, så er Kjell Olav Haugland en 
veltalende advokat for sjøtransporten. 
Han trakk først og fremst fram de 
ulike betingelsene for sjø- og landtran-
sport. Det gikk på avgifter og gebyrer 
som fungerte som en 200 prosents 
bompengeavgift på sjøbåren last. Men 
også i vurderingen av sikkerhet var det 
forskjeller: Vi aksepterer 150 døds-
fall i trafi kken hvert år, med knapt en 
eneste død sjøfugl fra skipsfarten!  Det 
siste har resultert i et farledsregime 
som gjør det umulig å utnytte vår na-
turgitte infrastruktur for sjøtransport.

       Hva må til for at vi skal kunne snu 
utviklingen? spurte Haugland. 

Blant hans mange svar var dette:

• det må bli enkelt å bruke sjøtransport
• det må utvikles rasjonelle intermodale transport-

former for dør-til-dør-transport
• markedsføre sjøtransportens punktlighet og ”just-

in-time”-evne
• få til konkurransedyktig prising, bl. a. ved samlasting
• ved helhetlig politisk styring av transportsektoren
• ved informasjon og markedsføring fra sjøtransport-

siden
• prioritere miljøgunstige transportløsninger i samar-

beid med bil og bane
• gjenåpne kysten for rasjonell sjøtransport

Vi må få frem fordelene ved sjøtransport, mente Kjell 
Olav Haugland. 

Ting tar tid
Til tross for all frustrasjon over avgiftsbelastning og nye 
losforskrifter kunne det spores optimisme for utviklin-
gen på lengre sikt. Denne kommer først og fremst fra 
EUs ambisiøse miljømål i deres transportpolitikk, som 
langt overgår perspektivene i den nyeste NTP. 

 Viktig er også føringene i EUs nye hvitbok om trans-
port, presentert i april i år, som legger opp til en helhet-
lig transportplanlegging og TEN-T med en samordnet 
utvikling av infrastruktur i transportkorridorer og 
knutepunkt. Det er satt ambisiøse mål med 60 prosent 
reduksjon i klimautslipp innen 2050, hvor halvparten av 
mellom- og langdistansetransport skal legges om til sjø 
og jernbane.

   Fra Kommunenes Sentralforbund er det stilt opp en 
rekke nødvendige tiltak:

• en nasjonal strategi for sjøtransport og havner
• at saker vedrørende trafi kkhavner og sjøtransport 

blir overført til Samferdselsdepartementet
• kutt i statlige avgifter, omorganisering av lostjenes-

ten
• styrke NTPs fokus på trafi kkhavnene som trafi kk-

knutepunkt
• gode lokale rammevilkår mht arealplaner og havne-

struktur.

Pia Farstads innlegg etterlot et inntrykk av at den poli-
tiske vind nå blåser i vår retning, og at det er viktigere 
enn noen gang for FR å være med i prosessene for å 
utvikle en ny fremtid for sjøtransporten. 

De nødvendige reduksjoner i 
CO2-utslipp kan bli en kraftig po-
litisk brekkstang i arbeidet for en 
helhetlig transportpolitikk. Det er 
dessuten indikasjoner på at saker 
som vedrører trafi kkhavner og 
deler av sjøtransport vil bli over-
ført til Samferdselsdepartementet 
innen en 3-5 årsperiode.  Det 
er 20 år siden saksområdet ble 
underlagt Samferdselskomiteen, så 
ting tar tid!
   I mellomtiden må næringen selv 
gjøre hva den kan for å styrke 
konkurranseevne, bygge relasjo-
ner og omdømme, og fortsette 
arbeidet med miljøgevinster og 
fornyelse. 

Dag Bakka jr

Tema:  Gods fra vei til sjø
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Nye føringer i transportpolitikken?

Einar Eidshaug, Jan Harald Hauvik, Kjell Olav Haugland og Svein Gunnar Hansen 

En historisk sjanse
Drastiske mål for kutt i utslipp av miljøgasser ser 
ut til å bli drivkraften for å tvinge gjennom den 
helhetlige transportpolitikk som FR har arbeidet 
for i mange år. Målet må være en bærekraftig trans-
portpolitikk som utnytter de ulike transportformers 
fordeler på beste måte for transportbrukerne. 

   For å få dette til vil det, som i EU, være nødven-
dig å se transportformene i sammenheng. Da vil 
en samling av planavdelingene under Samferdsels-
departementet være et nødvendig grep. En samlet 
transportutredning vil også sette føringer for den 
nye NTP. 

Fra sjøtransportens side vil det være nødvendig 
både å se på godsstrømmer og havnestruktur, på 
omlastingsformer og fornyelse av tonnasje. 
Sjøveiens miljøfortrinn kommer fram på lengre av-
stander og med høy utnyttelse av kapasiteten.  
På samme måte må det legges til grunn realistiske 
sikkerhetsvurderinger med samme målestokk for 
sjø- og landtransport. 

      For samfunnet er det mye å hente ved å bidra 
til utvikling av bærekraftig sjøtransport. Her ligger et 
satsningsområde for FRs medlemmer.

Dag Bakka jr

Med presentasjonen av EUs nye Whitebook on Trans-
port i april ble det satt ambisøse mål for transportut-
viklingen i Europa.  Innen 2050 skal det gjennomføres 
60 prosent reduksjon i utslipp av miljøgasser (CO2), 
og som ledd i denne målsettingen skal halvparten av 
mellom- og langdistansetransport overføres til sjø eller 
jernbane. 

   I forhold til dette legger vår nyeste Nasjonale Trans-
portplan (NTP) for 2014-2023, opp til en fortsatt 
økning i veitransporten med økende utslipp og miljøbe-
lastninger.

Nå har det seg slik at EUs transportplaner infl uerer 
sterkt på føringene for transportplanlegging i Norge, og 
dette kan på sikt legge gode forutsetninger for videre 
utvikling av sjøtransporten.

   Det ser også ut til at arbeidet for å samle alle trans-
portformer under en felles politisk ledelse etter hvert 
vil nå frem. I 1991 lyktes det å få saker vedrørende 
trafi kkhavnene overført fra Fiskeri- til Samferdselskomi-
teen, og det synes nå å være mulig å få planavdelingene 
for trafi kkhavner og sjøtransport fl yttet fra Fiskeri- til 
Samferdselsdepartementet, kanskje allerede fra neste 
regjeringsperiode i 2013. 

  Mulighetene for én felles planavdeling, som i Sverige, 
for vei, jernbane og sjøtransport kunne kanskje bli en 
realistisk organisasjonsform.

Fra styrebordet på generalforsamlingen:
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Generalforsamling Fraktefartøyenes Rederiforening

Generalforsamlingen ble holdt om bord på ”Color Fantasy” 2. mai.  

Det var god oppslutning fra medlemshold, 92 fartøyer var fremmøtt ved oppmøte, totalt 94 stemmer 
var representerte.

Siri Hatland, Lawrence Falkeid og Stian Skaar

Styreleder Anders Talleraas ble gjenvalgt

Generalforsamlingen ble holdt om bord på ”Color Fantasy” 2. mai.  

Det var god oppslutning fra medlemshold, 92 fartøyer var fremmøtt ved oppmøte, totalt 94 stemmer 
var representerte.
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I

Staten svikter kysten

Statlige planer betyr lite for Ålesund og kysten
mener havnesjef Birger Flem, som vil ha lavere
brukerbetaling 

”Norsk politikk er helt på tvers av 
det vi ser i EU-landene, som satser på 
nærskipsfarten. 
Havnesjef Birger Flem

Av Helge Gloppen, Sunnmørsposten

Han mener havner og sjøtransport må fl yttes fra Fis-
keri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartemen-
tet, slik havneorganisasjonene har tatt opp. 

– Fiskeridepartementet er mest kontroll og oppdrett. 
Transport er noe annet. Hver gang midler skal fordeles 
til havner, får vi et voldsomt spetakkel, sier Flem. 
Ikke statlig 
Han har ikke sett mange resultater fra de siste rullerin-
gene av Nasjonal transportplan (NTP), bortsett fra at 
man innførte regionhavner, siden omdøpt til nasjonal-
havner og nå enda en gang til stamnetthavner. 

Havnesjefen tror staten svikter fordi havner og kaier 
enten er kommunale eller private, og fordi sjøtranspor-
ten nesten utelukkende drives av utenlandske og private 
rederier. 

Melkeku 
– Havner og sjøtransport nevnes kun i festtaler. Statens 
penger går til veg og bane. Kysten brukes som melkeku, 
for det er ingen mangel på avgifter og gebyrer, sier Flem. 
– Norge ofrer sjøtransporten til fordel for veger med 
de reineste villvesttilstander, der utlendinger går gratis. 
Det mangler bare at privatbilistene også må betale bom-
penger for å tette hullene. 

EU satser 
– Norsk politikk er helt på tvers av det vi ser i EU-
landene, som satser på nærskipsfarten. Norge bygger 
tellestasjoner kysten rundt, nok en gang for sjøtranspor-
tens regning. Nei, havner og sjøtransport er et glemt 
kapittel. Vi er lei av alle festtalene, legger Flem til. 

Han sier at det Ålesund og Sunnmøre har fått til, med 
store investeringer, har skjedd på tross av staten. 
– Ålesund havn er blitt Norges nest største på kontei-
nere, etter to år med 20 prosent vekst. Vi har passert 
Larvik og er fem-seks ganger større enn Trondheim og 
dobbelt så stor som Bergen. Dessverre tillater norske 
politikere at all import går over Oslo, noe som gir dårlig 
retningsbalanse for oss, sier Flem. 

Tar ansvar 
Kystverket la nylig fram en utredning om stamnettet 
på kysten, med undertittelen «Kystverket tar ansvar 
for sjøveien», som inngår i Nasjonal transportplan. Den 
omhandler 54 tiltak til en samlet kostnad på fi re milliar-
der kroner. Blant tiltakene er Stad skipstunnel. Ålesund 
er nevnt 15 ganger. 

– Vi har strevd med noen utdypninger i Steinvågen, men 
får ikke prioritet, sier Flem, som skal delta på et møte 
15. juni. 
– Et håndslag fra staten kunne være å redusere bruker-
betalingen. Det er noe som virkelig ville stimulere til 
mer sjøtransporten, sier han. 



Forskrift om endring av forskrift  15.september 
1992 nr. 701 om navigasjonshjelpemidler og bro-, 
styrehus- og radioarrangementer for skip

§ 2 Defi nisjoner, ny 43.:
Første besiktelse: Enten den første årlige besiktelsen, den før-
ste periodiske besiktelsen eller den første fornyelsesbesiktelsen, 
hvilken enn er den første besiktelsen etter datoen spesifi sert i 
den relevante bestemmelsen i denne forskriften eller en annen 
besiktelse som Sjøfartsdirektoratet anser som rimelig og praktisk 
mulig, med hensyn til omfanget av reparasjoner og endringer som 
skal utføres. For et skip som er under konstruksjon hvor kjølen 
strekkes før, men skipet leveres etter datoen spesifi sert i den 
relevante bestemmelsen, er førstegangsbesiktelsen å betrakte som 
den første besiktelsen.
 
Ny § 10A skal lyde: 
Brovakts-alarmsystem
(1)  Skip på 150 bruttotonn eller mer og passasjerskip uansett 
størrelse skal utstyres med brovaktsalarmsystemer. Brovaktsalarm-
systemet skal være i drift når skipet seiler.
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Rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet
Endring av forskrift 15. september 1992 nr. 701om navigasjonshjelpe-
midler og bro- og styrehus- og radioarrangementer for skip
Gjennomføring av IMO resolusjon MSC.282(86)
 
Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO ved-
tok resolusjon MSC.282(86) med endringer i sjøsik-
kerhetskonvensjonen (SOLAS 74) ble vedtatt av den 5. 
Juni 2009. Denne resolusjonen trådte i kraft 1.1.2011. 
Resolusjonen innfører blant annet krav om elektroniske 
sjøkart og brovaktsalarmsystemer.
 
Krav om ECDIS
Endringene til SOLAS 74 regel V/19 nytt avsnitt 2.10 og 2.11 
gjelder innføring av krav om elektroniske sjøkart (ECDIS) 
og krever forskriftsendring. Kravet gjelder for skip som går 
i utenriksfart. Installasjonsdato for de enkelte skipstyper og 
størrelser tas inn i forskrift om navigasjonshjelpemidler med 
m m for skip slik de fremgår av den nevnte resolusjonen, som 
ny § 19I. 
 
Krav om brovaktsalarmsystemer
Det ble tatt inn krav i SOLAS 74 i regel V/19 om brovaktsa-
larmsystemer (BNWAS – Bridge Navigational Watch Alarm 
System) som krever forskriftsendring. I forskrift om naviga-
sjonshjelpemidler m m for skip blir dette en ny § 10A etter 
nærmere bestemt plan som tas inn i forskriften. I tillegg er det 
tatt med en forklaring om uttrykket ”første besiktelse” (fi rst 
survey) som er basert på IMOs omforente fortolkning.
 
 
Forskrift om endring av forskrift trer i kraft 1. juli 2011.

(2)  Kravet  innføres i henhold til følgende tidsplan::
a) Lasteskip på 150 bruttotonn og over og passasjerskip 
uansett størrelse bygget på eller etter 1. juli 2011
b) Passasjerskip uansett størrelse bygget før 1. juli 2011, ikke 
senere enn første besiktelse etter 1.juli 2012
c) Lasteskip på 3 000 bruttotonn og over bygget før 1. juli 
2011, ikke senere enn første besiktelse etter 1. juli 2012
d) Lasteskip på 500 bruttotonn og over men mindre enn 
3 000 bruttotonn bygget før 1. juli 2011, ikke senere enn 
første besiktelse etter 1. juli 2013
e) Lasteskip på 150 bruttotonn og over men mindre enn 500 
bruttotonn bygget før 1. juli 2011, ikke senere enn første 
besiktelse etter 1. juli 2014.
 
 
Ny § 19I skal lyde:
Elektroniske sjøkartsystemer (ECDIS)
(1)  Skip som går i utenriks fart skal utstyres med ECDIS.
(2)   Kravet innføres etter følgende plan:
a) Passasjerskip over 500 bruttotonn og over som er bygget 
på eller etter 1. juli 2012
b) Tankskip på 3 000 bruttotonn og over som er bygget et-
ter 1. juli 2012
c) Lasteskip, foruten tankskip, på 10 000 bruttotonn og over 
som er bygget på eller etter 1. juli 2013
d) Lasteskip, foruten tankskip, på 3 000 bruttotonn og over 
men under 10 000 som er bygget på eller etter 1. juli 2014
e) Passasjerskip på 500 bruttotonn og over bygget før 1. juli 
2012, ikke senere enn første besiktelse på eller etter 1. juli 
2014
f) Tankskip på 3 000 bruttotonn eller over bygget før 1. juli 
2012, ikke senere enn første besiktelse på eller etter 1. juli 
2015
g) Lasteskip, foruten tankskip, på 50 000 bruttotonn og over 
bygget før 1. juli 2013, ikke senere enn første besiktelse på 
eller etter 1. juli 2016
h Lasteskip, foruten tankskip, på 20 000 bruttotonn og over 
men mindre enn 50 000 bruttotonn bygget før 1. juli 2013, 
ikke senere enn første besiktelse på eller etter 1. juli 2017
i) Lasteskip, foruten tankskip, på 10 000 bruttotonn og over 
men mindre enn 20 000 bruttotonn bygget før 1. juli 2013, 
ikke senere enn første besiktelse på eller etter 1. juli 2018
 
 
(3)  Skip kan unntas fra kravene i denne bestemmelsen hvis 
de tas permanent ut av tjeneste innen to år etter gjennom-
føringsdato spesifi sert i første ledd, bokstav e) til i)
 
 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2011. 
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Vi viser til møte i Ålesund 12. mai d.å., samt senere 
tilsendt nytt forslag til ”Spesielle vilkår og begrens-
ninger ved bruk av farledsbevis”. Det er med en viss 
tilfredshet vi ser at dokumentet nå er noe revidert, og 
vi oppfatter dette som en anerkjennelse av at nærin-
gens argumenter delvis har blitt hørt.

Losordningen og farledsforvaltningen med sitt avgifts-
regime er blant de grunnleggende rammebetingelser 
for sjøtransportens konkurranseevne og fremtid. 
Losforskriftene er derfor av vidtgående betydning for 
nasjonale transportplaner, for verdiskapningen i kyst-
distriktene, for rekruttering av sjøfolk i kystsamfunnet, 
miljøutvikling og skipsdrift under norsk fl agg.

Våre synspunkter og innspill på det nå foreliggende 
reviderte dokumentet kan oppsummeres som følger:

• Saksbehandlingen i denne saken har vært under enhver 
kritikk. Høringsfristen er kort, noe som kunne vært en 
fordel dersom det reviderte forslaget hadde vært mer-
dyptgripende - men det er altså ikke tilfellet. I det nye 
forslaget er fortsatt mange havner og farleder invol-
vert, og det er krevende å kommunisere både med de 
mange involverte havnene og vurdere konsekvensene 
på såpass kort tid.

• Vår prinsipielle holdning er at de spesielle vilkårene 
bør slettes og erklæres ikke gyldig. Innføring av vilkå-
rene har medført både uforutsigbarhet og mye mer 
administrativt arbeid for rederiene - samtidig som 
kostnadene har økt. Samtidig øker både kostnader og 
administrasjon ved farledsprøvene. Det er også stor 
frustrasjon i vår medlemsmasse når det gjelder det 
som rederiene oppfatter som intern uenighet mellom 
losene og Kystverket. Rederiene beretter videre om 
ulik behandling av norske og utenlandske navigatører 
når det gjelder utstedelse av farledsbevis, noe som er 
svært uheldig.

• Lostjenesten er et viktig virkemiddel for å opprett-
holde navigasjonssikkerheten der navigatøren ikke har 
nødvendig lokalkjennskap. Farledsbevisordningen for 
skip opp til 150 m lengde er Kystverkets egen ordning, 
og den har fungert utmerket i mange år. I den grad det 
er lokale forhold som tilsier at det ikke er tilrådelig å 
anløpe med, eller bruke en aktuell led for skip over en 
viss størrelse/dypgang/andre forhold, mener vi at dette 
er forhold som må vurderes av skipets ledelse - selv-
sagt med den forutsetning at vedkommende navigatør 
innehar farledsbevis for det aktuelle området. Det er 
skipsledelsens kompetanse som må være avgjørende, 
og ikke skipets lengde. 
Det fi nne leder og havner som ikke er beregnet - el-
ler er sikre - for skip under 70 meter, og det tilligger 
skipsledelsen på disse skipene å foreta denne type 
vurderinger. Hva er bakgrunnen for at Kystverket ikke 
har tiltro til at navigatører (med farledsbevis) på større 
skip kan foreta en slik vurdering?
Gjennom de siste årene er det blitt en stadig forbe-
dring i skipenes utstyr for en sikker navigering, samtidig 
som manøvreringen også er bedret for de aller fl este 

skip i regulær nærsjøfart - dette kan vi heller ikke se er tatt 
hensyn til i de foreliggende innskjerpinger av ordningen. 
Det er kort og godt vanskelig å se at innskjerpingen som 
dokumentet ”Spesielle vilkår og begrensninger” innebærer, 
har tilstrekkelig sikkerhetsmessig begrunnelse.

• Los på broen er ingen garanti i seg selv - det fi nnes mange 
eksempler på at alvorlige ulykker har skjedd nettopp med 
los om bord. Det kan ikke utelukkes at uklare ansvarsfor-
hold mellom skipsledelse og los kan ha bidratt til dette, 
og det vil da være feil å innføre et mulig nytt usikkerhets-
moment på skip hvor navigatørene har farledsbevis, og 
derigjennom er kvarlifi sert. Ingen har mer å tape på en 
skipsulykke enn rederiet, og sikkerheten har selvsagt høy-
este fokus. Når vi opplever at myndighetenes oppfatning 
nærmest er at det eneste sikre er bruk av los - og at mer 
los gir mer sikkerhet. Det bestrider vi på det sterkeste!

• Når det gjelder de aktuelle farleder og havner har vi som 
nevnt  ikke klart å kartlegge alle konsekvenser i detalj. Vi 
registrerer likevel at begrensningene i bruk av farledsbevis 
vil få store konsekvenser for mange av våre medlemmer. 
Det er et faktum at end el av våre medlemmer i mange år 
har anløpt mange av de havnene som nå har fått lengde-
begrensninger, med større skip en de begrensninger som 
er beskrevet. Et av våre større medlemsrederier som går 
i rutefart, har med skip opp til 110 meter anløpt de fl este 
havnene, bl.a. innseilingen til Fredrikstad. Dette er en av de 
havner med størt omsetning av stykkgods på kysten, hvor 
den beskrevne begrensning på 100 m vil påvirke både nåvæ-
rende tonnasje, og evt. nye LNG skip som er planlagt med 
lengde på 120 m. Dette gjelder også de fl este av de mindre 
havnene langs Sørlandskysten ( bl.a. Lillesand, Eydehavn, Høl-
len, Egersund, Rekefjord, Sirevåg) og i Vesterålen og Lofoten 
har vært anløpt med større skip (opp til 110 m) enn angitt i 
dokumentet, på rimelig regulær basis.

• Vi arbeider med fl åtefornyelse og forhåpentligvis stadig fl ere 
fartøyer med LNG drift, som ikke har olje ombord som kan 
forårsake forurensing dersom det skulle skje et uhell. I slike 
tilfeller vil mulig forurensning være et dårlig argument for 
los, noe som heller ikke hensyntas i dokumentet.
Fornyelse og mer miljøvennlig fremdrift innebærer store 
investeringer. Begrensninger i bruk av farledsbevis innebærer 
et usikkerhetsmoment som uten tvil vil påvirke beslutning 
om fornyelse, selv om det skulle foreligge en dispensasjons-
mulighet.

Vår konklusjon er altså at de spesielle vilkår og begrensninger 
trekkes tilbake. Sikkerheten om bord er svært godt ivaretatt av 
kompetent skipsledelse - med farledsbevis - på fartøyene det 
gjelder.

Vi siterer gjerne kystdirektør Kirsti Slotvsik i Kystverkets pres-
semelding: 
”Jeg setter stor pris på innspilene som kommer fra næringen. 
Jeg håper den nye losplikten vil bli et bra kompromiss mellom 
sikkerhet og effektivitet. ” 
Det håper næringen også.

Vennig hilsen 
Fraktefartøyenes Rederiforening
Siri Hatland

Høringsuttalelse til Kystverket:

Losplikt - spesielle vilkår og begrensninger ved bruk av farledsbevis
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Brønnbåtnytt:
Årsmøte 2. mai på Color Fantasy:
Gjenvalg også i Brønnbåteiernes Forening:

Styreleder Jan Harald Hauvik og styremedlem Arnt Erling Paulsen ble 
ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet.

Nytt varamedlem ble Svein Jøran Simonsen, som også ble valgt inn i FRs 
valgkomite.
Harry Bøe ble valgt til foreningens revisor.

Strategi Brønnbåteiernes Forening:
Styreleder Jan Harald Hauvik presenterte foreningens strategidokument 
som ble vedtatt av årsmøtet. 

Topilouse
Styreleder orienterte om status i Veterinærinstituttets prosjekt Topilouse. 
Prosjektet består av fl ere arbeids-pakker hvor en går på badebehandling i 
brønnbåt.

Prosjektet går fra 2010 - 2012. Veterinærinstituttet 
leder prosjektet og samarbeider med fi re forsk-
ningsinstitusjoner, fi re oppdrettsfi rma, to utstyrs-
leverandører og Brønnbåteiernes Forening.

Arbeidet er organisert i fi re arbeidspakker, hvorav en 
omhandler badebehandling i brønnbåt.

Arbeidspakke 2 - Brønnbåt.
I arbeidspakke 2 er det gjort fl ere forsøk i en type båt 
som er optimalisert for jevn fordeling av H2O2.

Spørsmålet var: vil andre avlusningsmidler fordele seg på 
samme måte som hydrogenperoksid i denne båten?
Her ble fordelingen av Alpha-max og Beta-mac under-
søkt. Det var ikke fi sk i båten. Fordeling og konsentra-
sjon av pyrethroidene ble estimert ved direkte analyse av 
vann, og indirekte ved sporstoff.

Tidligere forsøk har vist at sporstoffet fordeler seg som 
pyrethroidene, men det har andre kjemiske egenskaper.

Hovedkonklusjoner:

• Rask behandling av hydorgenperoksid i denne båten 
betyr nødvendigvis ikke rask innblanding av pyreth-
roidene. Ujevn fordeling av sporstoff var tydelig tidlig 
etter utdosering, men fordelingen ble signifi kant 
bedre og jevnere etter 15 min. 
Ved forsøkets slutt (etter 30 min) ble en god, men 

fortsatt ujevn, fordeling registrert (basert på spor-
stoffundersøkelser)

• Direkte analyser av pyretroider i vann viste halverte 
konsentrasjoner av pyretroider i brønnen i forhold 
til den mengden som ble tilsatt i utdoseringstanken. 
Pyretroidkonsentasjonen sank allerede i utdoser-
ingstanken, som var i plastmateriale (PE-plast). Lav 
konsentrasjon av pyretroider mange steder i brøn-
nen skyldes trolig at virkestoffet har festet seg til 
plasten, ikke at de var dårlig fordelt i brønnen.

Direkte analyser av vannprøvene gav også mye lavere 
konsentrasjon av Alphamax enn beregnet konsentras-
jon ut fra sporstoff. Dette viser at pyrethroidet ikke 
er tilgjengelig i vannet, men sannsynlig er bundet til en 
overfl ate i systemet, i motsetning til sporstoffet.

Våren 2011 skal det gjennomføres fordelingsstudier 
med sporstoff og pyrethroider (deltametrin og cyper-
metrin) i en annen type brønnbåt med annet sirkulas-
jonssystem, og utdoseringstank i annet materiale. 
Studiene skal denne gangen gjennomføres både uten og 
med fi sk.

Samtidig vil Novatris, Pharmaq og Marine Harvest gjen-
nomføre uavhengige studier av om pyrethroidee binder 
seg til plast og andre materialer. Resultatene vil bli satt i 
sammenheng med resultater fra Topilouse-prosjektet.

Prosjekt Topilouse - Utdrag av årsrapport 2010

Styreleder Jan Harald Hauvik
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En skog av ulike avgifter og gebyrer gjør at det 
blir uforholdsmessig dyrt å overføre gods fra 
landeveien til skip. 
– Her må det ryddes, mener havnedirektør. 

Stor kapasitet 
Utenfor Stavanger er en fl unkende ny havn klar. Et 
interkommunalt selskap står bak den store havna i 
Risavika. Ambisjonen er å være første havn inn og siste 
havn ut for hele Sør- og Vestlandet. 

Kapasiteten er langt fra sprengt. 
– Vi har mulighet og plass til å ta oss av mye større 
godsmengder, sier David Ottesen, som fra 1. april er ny 
havnedirektør. 
Han overtok etter John Lunde, som har vært med på å 
bygge havna på det som blant annet var tomta til Shell-
raffi neriet på Sola. 

Følger ikke Soria Moria 
Lunde slutter ikke å engasjere seg i havnearbeidet. 
– Det er langt mellom liv og lære for regjeringen. I 
både Soria Moria 1 og 2, er det satt som mål at vi 
skal overføre mer varetransport til kjøl. Det går ikke 
dersom myndighetene ikke gjøre noe med avgiftene 
som pålegges sjøtransportører, sier Lunde. 

Dette er noen av avgiftene og gebyrene transportører 
pålegges, delvis myndighetspålagt og delvis havnepålagt: 

• Varegebyr 
• Kaivederlag 
• Anløpsavgift 
• Sikringsgebyr 
• NOx-avgift 
• Losavgifter 
• Mineraloljeavgifter 
• Avfallsgebyr 
Avgifter og gebyrer som transportøren pålegges er 
delvis myndighetspålagt og delvis havnepålagt. 

Avgifter presser mer gods over på vei
Myndighetenes avgifter på sjøtransport gjør konkurransen mot lastebiler vanskelig.

Mismatch 
– Alle avgiftene og gebyrene er med på å gjøre det 
mest miljøvennlige alternativet for dyrt. Det er stor 
mismatch på pris for å frakte gods fra Stavanger til 
Oslo. En lastebil betaler bomavgift noen steder på 
veien samt årlig veiavgift. Et skip må betale i hver havn 
det er innom, i tillegg til fl ere statlige avgifter og gebyr, 
påpeker Lunde. 
Forskningsleder i logistikk ved Møreforskning, Odd-
mund Oterhals, gir Risavika Havns representanter rett i 
at det ikke er lagt til rette for sjøtransport. 
– Det er en fl om av avgifter og skatter pålagt sjøtran-
sport. Rederiene kniper igjen øynene og betaler, sier 
Oterhals. 

Ny organisering av havnene 
I tillegg til en hel rad avgifter, er det en rekke departe-
menter og direktorater involvert i skipstransport. 
Ifølge Nasjonal transportplan (NTP), er målet å øke 
fraktmengden på kjøl. 
For nå det målet, mener Ottesen at alle havnene 
organiseres under samferdselsdepartementet, som har 
ansvaret for implementeringen av NTP. 

Begrepsforvirring 
– Jeg kan forstå at havnedirektører og sjøtransportører 
fortviler. Som forsker kan ikke jeg si at avgiftene er for 
høye, men det blandes i begrepene. Gebyrer skal dekke 
kostnadene ved en tjeneste, mens avgifter er en fi skal 
skatt, sier Oterhals. 

Møreforskning har sammenlignet prisen for transport 
av 100 tonn gods fra Stavanger til Bodø. Landeveien 
kom seirende ut, både prismessig og tidsmessig, om 
enn ikke så mye. 
– I kroner og øre er ikke forskjellene på avgifter for sjø 
og land så store, sier Oterhals. 

40 PROSENT AVGIFTER: 

Tenkt scenario: Med anløp i fem 
norske havner utgjør havneavgiftene 
34-45 prosent av den totale avgifts-
summen. Fordelingen er illustrert her. 

Med en lavere fyllingsgrad vil andelen 
havneavgifter reduseres betydelig, 
på grunn av at vareavgiften vil gå 
ned. Bortsett fra vareavgiften er alle 
avgiftene«faste» avgifter som påløper 
enten båten eller full eller tom.

Avgiftene utgjør i disse eksemplene 
anslagsvis 40 prosent av skipenes 
samlede driftskostnader.
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Ber om tilrettelegging 
Ifølge Møreforsknings eksempel med 100 tonn varer 
fra Stavanger til Bodø, utgjør avgifter og gebyrer 11 
prosent for lastebil og 15,2 prosent av den totale 
kostnaden. 

– I et annet scenario, med større mengder gods og en 
annen sammensetning, kunne bildet blitt annerledes. 
Det er åpenbart at myndighetene kan gjøre noe med 
avgiftene og legge til rette for mer transport til sjøs om 
de vil, sier Oterhals. 

40 prosent 
Ottesen og Lunde i Risavika mener regnestykket 
til Møreforskning ikke er representativt. De viser 
til rapporten ”Hvordan styrke sjøtransportens 
konkurranseevne?” som kom i fjor høst. 

Der vises det til tre tenkte scenarier med tre skip 
fra Sea-Cargo som seiler med ukentlig inn til Norge 
med anløp i fem havner. Da påløper blant annet 
havneavgifter, avgifter til Kystverket og miljøavgifter. 
Havneavgiftene utgjør mellom 34 og 45 prosent 
av den totale avgiftssummen. Avgiftene utgjør i 
eksemplene anslagsvis 40 prosent av skipenes samlede 
driftskostnader. 

Kostbar veiutbygging 
– Ut fra samfunnsøkonomiske betraktninger, som ligger 
til grunn for NTP, må investering og driftsutgifter med 
landbasert infrastruktur også tas med i bildet, påpeker 
Ottesen. 
Utbyggingen av ferjefri forbindelse fra Stavanger til 
Trondheim, langs kysten, Kyststamveien E39, kan bli 
enda et argument mot å bruke sjøveien. 
– E39 er allerede full av gods. Arbeidet med å få en 
ferjefri stamvei langs kysten, er veldig kostbar for 
staten, sier Ottesen. 
Han og Lunde påpeker det åpenbare: Alle steder med 
folk og næring kan nås via sjøveien. 

Vedlikeholdsfritt sjø 
– Tenk på hvor dyr vedlikeholdet er på vei. På sjøen 
er det nesten gratis, det kreves kunne vedlikehold av 
fyrlykter og merking, sier Lunde. 
Lunde og Ottesen er slett ikke motstandere av fl ere og 
bedre veier. 
– Vi er avhengige av å få varene ned til kaia, og herfra 
og ut til mottakere eller omlasting til jernbane. Da 
trengs det også gode veier, sier Lunde. 
Havnefolket mener at det er gode intensjoner i NTP. 
– Nå må aktørene sette seg ned sammen og utarbeide 
konstruktive løsninger for å realisere disse, vi har 
hatt snakk så det holder, det er tid for handling, sier 
Ottesen.

 Avgifter og gebyrer

Sjø Vei
Statlige:
• Førstegangsgebyr
• Årsgebyr
• NOR/NIS-registrene
• Årsgebyr NIS
• Bunkersoljesøl sertif.
• Kystgebyr
• Losberedskapsgebyr
• Losingsgebyr
• Sikkerhetsgebyr
• ISPS-avgift

Statlige:
• Vektårsavgift
• Omregistreringsavgift
• Autodieselavgift

Miljø:
• CO2-avgift
• NOx-avgift
• Smøreoljeavgift
• Svovelavgift marint 

drivstoff

Miljø:
• CO2-avgift på diesel
• Smøreoljeavgift
• Miljødifferensiert 

årsavgift
• Dekkavgift og batteri-

avgift
Havneavgifter:
• Kaiavgift
• Anløpsavgift
• Vareavgift
• Passajeravgift
• Isavgift
• Trafi kkavgift
Vederlag:
• ISPS-avgift (nå fjernet)
• Levering av vann og 

strøm
• Renovasjonsavgift
• Ankring, sjøsandopp-

tak, bruk av bøyer
• Arbeidslønn pr mann/

time
• Fortøyning/Løskast

Vederlag:
• Lastebilavgift

Privatavgifter:
• Klarering, megling

Privatavgifter:
• Bomavgift, Ferjebillet-

ter

Rederiforbundet:
• Det er behov for en omfattende gjennomgang 

av regelverk, gebyr- og avgiftspolitikken både på 
land- og sjøside, slik at virkemidlene tilpasses 
målsettingene.

• Hele systemet for trafi kkavviklingen til sjøs - 
inklusive lossystemet - må tilrettes, effektiviseres og 
moderniseres

• Utbygging og drift av havner og tilhørende landbasert 
infrastruktur må tilpasses ut fra en helt annen 
tilnærming enn i dag. Det bør utvikles en nasjonal 
logistikkplan. Fra å være rene trafi kkterminaler 
og omlastningspunkter, bør en håndfull havner bli 
nasjonale knutepunkter og drivere for næringsvekst 
og regional utvikling.

Avgifter presser mer gods over på vei

Artikkelen sakset fra: 
Teknisk Ukeblad, forfatter Tore Stensvold
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Vil ha mer sjøtransport

Rapporten viser hvilke miljøgevinster og samfunns-
messige fordeler det kan være å føre mer av god-
stransporten over fra vei til sjø og bane. 

Kystverket har sammen med Avinor, Jernbanever-
ket og Statens vegvesen laget en utredningsrapport 
som nå er overlevert Samferdselsdepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet. 

Regjeringen skal bruke utredningen som grunnlag for 
arbeidet med NTP 2014–2023. 

Gulrot og pisk
I rapporten pekes det på viktige virkemidler for å 
stimulere en slik utvikling. En mer aktiv bruk av avgift-
spolitikken for å begrense veitransporten kan kombi-
neres med et næringsvennlig avgiftsregime. Kostnad-
snivået for sjøtransporten vil være av stor betydning. 

Kystdirektør Kirsti Slotsvik sa i forbindelse med over-
rekkelsen av utredningen at Kystverkets utfordring er 
å synliggjøre viktige utviklingstrekk, problemstillinger 
og andre felles utfordringer for sjøtransporten i kom-
mende planperiode. 

Sjøbaserte transportkjeder 
Samtidig må Kystverket og andre transportaktører 
vise hvordan økt sjøtransport skal håndteres med 
kaianlegg, omlastingspunkter eller knutepunkter. 

Økt bruk av sjøbaserte transportkjeder setter ikke bare 
krav til effektive og attraktive godsknutepunkter, men også 
sikkerhet. 

– Sjøsikkerhet og våre felles miljøutfordringer vil fortsatt 
stå som en helt sentral del av vårt arbeid framover, sier 
kystdirektør Kirsti Slotsvik. 

Miljøansvar 
Rapporten trekker også fram at globalisering, befolknings-
vekst og økt transport representerer en utfordring i 
forhold til de miljøkrav og forventninger som trans-
portsektoren stilles overfor. 

Klimagassutslipp, tap av biologisk mangfold og støy er de 
største miljøutfordringene for transportsektoren. Det 
blir nødvendig å bruke kraftige virkemidler for å fremme 
teknologisk utvikling av transportmidlene, endre trans-
portmiddelfordelingen og redusere veksten i trafi kken. 

Luft og akuttutslipp 
– For Kystverket synliggjør rapporten etatens miljøansvar, 
ved at den løfter frem viktige utfordringer knyttet til akut-
tutslipps håndtering av farlig og forurensende stoffer, sam-
tidig som den adresserer problemstillinger knyttet til bl.a. 
CO2- og NOX-utslipp, og til håndtering av forurensete 
bunnsedimenter i havner og fjorder langs kysten, forklarer 
Slotsvik på Kystverkets nettsider. 

I en utredningsrapport til regjeringen som arbeidsgrunnlag for ny Nasjonal 
transportplan (NTP), legges det stor vekt på sjøtransport. 

Sakset fra: Teknisk Ukeblad, v/Tore Stensvold
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Harald Chr. Lystad
Senior Rådgiver, Personforsikring
Dir: +47 67 10 14 16 
hcl@nilsen-brokers.no

Anders Cleve
Senior Sjøforsikringsmegler
Dir: +47 67 10 14 25 
ac@nilsen-brokers.no

Martin Cavallar Nilsen
Ass. Sjøforsikringsmegler
Dir: +47 67 10 14 23 
mcn@nilsen-brokers.no

KONKURRANSEDYKTIGE  FORSIKRINGSLØSNINGER

• Kasko- og Ansvarsforsikringer (P&I) for fraktebåter
• Person- og Pensjonsdekninger for sjø- og landansatte
• Megler med spesialkompetanse og lang erfaring
• Alternative løsninger for rederiets aktuelle behov

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre tjenester.
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5817 BERGEN

BERGEN
Interchart AS
Skuteviksboder nr. 22, 5035 Bergen
Tlf. 55 31 62 30 Fax 55 32 38 98
E-mail: interchart@interchart.no
Privat: Per Berge 55 18 17 54

Stein Brokers As
Nøstetorget 5, 5011 Bergen
Tlf. 55 90 09 30 Fax 55 90 09 31
E-mail: eilif@steinbrokers.com 

4370 EGERSUND
Ervik Shipping AS
Boks 523, 4379 Egersund
Tlf. 51 46 27 00 (24hrs service)
Fax 51 46 27 01
E-mail: arnfi nn.ervik@ervikship.no

5500 HAUGESUND
R.G. Hagland As
Boks 98, Tlf. 52 70 12 00 
Fax 52 70 12 12 
E-mail: drycargo@hagland.com
Privat. Bjørn I. Kyvik 52 83 17 11
Odd L. Vevang 52 72 78 63
Kjell Ivar Rein 52 84 34 02

Harald Halvorsen A/S
Boks 113, Tlf. 52 70 24 20
Fax  52 72 61 95
E-mail: mail@shipbrokers-halvorsen.
com
Privat: 
Paal Halvorsen 52 71 34 31
Mobil 911 82 141
Arve Halvorsen 52 72 88 18
Mobil 950 43 005

3191 HORTEN
A/S Viking
Boks 106, Tlf. 33 03 07 50
Fax adm./shipping: 33 03 07 60
Fax. Spedisjon: 33 03 07 70
Vakt-tlf.shipping: 901 53 228
E-post: viking@vikingsped.no 
www.vikingsped.no 

4600 KRISTIANSAND
Kr. Knudsen & Co A/S
Rigedalen 44, 4626 Kristiansand
Tlf. 38 02 44 46 Fax 38 02 44 51
Telex 21 815 Telegr. Adr. “Nesdunk”
Privat 38 02 42 14 - 38 02 64 89

4501  MANDAL
H.P. Tallaksen A.s.
Boks 19, Tlf. 38 26 24 22
Fax 38 26 34 10 
E-Post: hp.tallaksen@online.no 
Mobil: 909 79 596
Privat: Knut Glomså 909 79 596

8600  MO I RANA
Skipsmegler Strand Shipping AS
Boks 244, 8601 Mo i Rana
Tlf. 751 27 800 Fax 751 27 801
www.strand-shipping.no 

Meyership A/S
Boks 218, 8601 Mo i Rana
Tlf. 75 12 85 00 Fax 75 12 85 01
E-post: steinar.aakvik@meyership.no  

5440 MOSTERHAMN
Aasen Chartering As
Boks 73, 5447 Mosterhamn
Tlf. 53 42 56 30 Fax 53 42 56 47
E-post: mail@aasenchar.com
Privat: J. Aas 53 426 801
B.R. Kippersund 53 42 44 09

5200 OS
GeSi Shipping
Boks 26, 5201 Os,
Tlf. 56 30 76 00 Fax 56 30 76 60
Telex 40 908 Jorgn – Privat:
Georg S. Jørgensen 56 30 14 56

1724 SARPSBORG
All-Transport A/S
Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg
Tlf. 69 14 84 10 Fax 69 14 84 11
Telex 79 905 alltr n

7500 STJØRDAL     
Stjørdal Sjøtransport  AS
Havneveien 
Tlf. 74 40 52 50 Fax 74 40 52 52 
E-mail: fi rmapost@stjordal-sjotransport.no
www.stjordal-sjotransport.no

7000 TRONDHEIM
Nidaros Shipbroker A/S
Boks 2591, 7414 Trondheim
Tlf. 73 50 93 55 Fax 73 51 74 85
E-post: johavig@c2i.net 
Mobil 90 54 16 44
Aoh: 73 93 96 31

Rimship A/S
Pir II - 13 B
Boks 2251, 7412 Trondheim
Tlf. 73 99 12 40 Fax 73 99 12 45
Mobil 900 18 666
E-post: rimship@rimship.no

5588 ØLEN
Sandfrakt AS
Postboks 133, 5588 Ølen
Tlf. 53 76 60 00 Fax 53 76 60 10
E-post: chartering@sandfrakt.no
www.sandfrakt.no

K Y S T M E G L E R E


