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Forord

Den maritime sektor og de maritime virksomheder vokser.
I en årrække har den maritime industri
oplevet et højt aktivitetsniveau – i Danmark og internationalt. Såvel kontraheringer som leveringer har nået niveauer, der oversteg vore forventninger. Den
stigende efterspørgsel efter skibe nåede
i 2004 et rekordhøjt niveau, hvorefter ordretilgangen faldt noget i 2005. Det var
forventet, at dette fald ville fortsætte ind
i 2006, men overraskende steg antallet
af nye ordrer kraftigt igen i årets første
halvdel. Den danske maritime industri har
deltaget i denne udvikling og har længe
haft gode forhold for afsætning. Danmark har i årets løb markeret sig som en
af Europas førende søfartsnationer, og de
maritime produktionserhverv har bidraget
med deres til denne position.
Det enestående udgangspunkt som
Foreningens medlemmer har haft i kraft
af deres førende positioner inden for deres respektive produktionssegmenter, har
gjort det muligt at udnytte markedets muligheder. Dette har udmøntet sig i et højt
aktivitetsniveau og stor beskæftigelse ikke
mindst i udlandet. Ledigheden i Danmark
er rekordlav, og mange medlemsvirksomheder oplever vanskeligheder med rekruttering af kvalificerede nye medarbejdere
til såvel udvikling og konstruktion som
til produktion. De danske virksomheders
muligheder for at vokse og udvikle sig
hæmmes helt unødvendigt de restriktioner, vi har lagt på arbejdsmarkedet i Danmark – til skade ikke blot for de enkelte
virksomheder, men i endnu større grad til
skade for det danske samfund, som går
glip af teknologisk udvikling og indtjening
til samfundshusholdningen.
Foreningen søger gennem en fælles indsats sammen med andre aktører inden
for den maritime sektor at imødegå problemerne med mangel på arbejdskraft.

Dette sker bl.a. gennem en informationsindsats rettet mod unge mennesker om
uddannelses- og karrieremuligheder inden
for den maritime sektor. Et erhvervsvalg
inden for den maritime sektor giver en
meget bred vifte af senere muligheder inden for forskellige grene af sektoren – på
land såvel som til søs.
Denne indsats kan imidlertid ikke løse
problemerne på kort sigt. Der er således
behov for, at det danske arbejdsmarked
åbnes yderligere for relevant udenlandsk
arbejdskraft.
De internationale konkurrencevilkår er
fortsat ikke ligelige, hvilket det gode
marked til dels skjuler. Men det er i gode
tider, man skal hæve reglernes kvalitet.
•

EU’s direktiv om maritimt udstyr har
indtil videre ikke kunnet forhindre,
at farligt udstyr, der er forbudt i én
medlemsstat, fortsat findes og forhandles til skibe under andre medlemsstaters flag.

•

Myndighedsudøvelse, der i vidt omfang sker gennem klassifikationssel
skaber, sker ikke ensarter overalt,
selvom det er de samme IMO-regler,
der burde gælde i hele verden.

•

Foreningen finder det beskæmmende,
at EU-landene ikke kan bringes til at
ratificere IMO-konventionen om TBT i
bundmalinger, som ellers ganske afspejler EU’s egne regler. Her lever EU
ikke op til sine egne ønsker om at sikre en ensartet høj standard overalt i
verden.

Der er også positive udsigter i det internationale samarbejde. Efter et uheldigt
intermezzo ser det ud til, at arbejdet mad
at løse konkurrenceuligheder på skibsbygningsområdet bliver genoptaget i OECD.
I privat regi er der øget kontakt på tværs
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af verdensdelene og et gryende internationalt samarbejde om præsentation i IMO
af de maritime produktionserhvervs synspunkter på tekniske emner.
I Danmark investeres der i fremtiden –
dels i selve virksomhederne, hvor f.eks. to
værfter anlægger nye tørdokke, dels via
Den Maritime Fond, der siden etableringen i sommeren 2005 allerede har uddelt
et betydeligt tocifret millionbeløb til op
mod 20 projekter af meget forskellig beskaffenhed, men alle med det kendetegn,
at de er fremadrettede og til gavn for de
maritime erhverv. Medlemsvirksomhederne satser løbende betydelige midler på
forskning, udvikling og innovation. Leveringen af verdens største og teknisk
meget avancerede containerskib, ”Emma
Mærsk”, fra Odense Staalskibsværft A/S i
sommeren 2006 er et meget synligt tegn
på Danmarks fornemme position inden
for den globale maritime industri. Dynamikken i den maritime sektor ses bl.a.
også af det forhold, at Foreningen i hver

Thorkil H. Christensen
Adm. direktør
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af de foregående tre beretningsperioder
har optaget nye medlemmer. Udviklingen
fortsætter og i 2005/06 byder vi velkommen til Royal Denship A/S og VIKING LifeSaving Equipment A/S. Ligeledes byder vi
velkommen til Novenco A/S, der er indmeldt i Foreningen i efteråret 2006 – efter
beretningsperiodens udløb.
Foreningen har i året løb udvidet samarbejdet med Danmarks Rederiforening og
er flyttet til nye lokaler i Amaliegade 33,
hvor også Rederiforeningen har til huse.
Den større geografiske nærhed forventes
at give synergieffekter på flere områder,
især med hensyn til administration og
edb, men også i en tættere koordination
omkring f.eks. om Danmark som Europas førende Søfartsnation. Med henblik
på at styrke interessevaretagelsen for
de danske virksomheder inden for udstyrsindustrien er Foreningen i sommeren
2006 indmeldt i EMEC, European Maritime
Equipment Council, der selv har styrket sit
sekretariat i 2006.

Arne Pedersen
Formand
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Danske

erhvervsvilkår

I den maritime sektor har vi i Danmark
en række virksomheder, der hver især er
globalt førende inden for deres felt. Dette
gælder ikke mindst i forbindelse med
skibsbygning samt produktion af skibsudstyr og –komponenter. Danske maritime
virksomheder har dermed en stærk position internationalt, som ikke mindst er
båret af absolut højteknologiske produkter
og produktionsmetoder. En vigtig forudsætning for, at Danmark som en førende
maritim nation forsat skal kunne begå sig
i den globale konkurrence, er gunstige erhvervsvilkår.

Kontakt og samarbejde med
myndigheder og politikere

ket i analysearbejdet, og herunder har en
ad-hoc arbejdsgruppe i Foreningens regi
leveret informationer, analyser og kommentarer til arbejdet i Søfartsstyrelsen.
Foreningen har deltaget i såvel Søfartsstyrelsens særlige arbejdsgruppe som i
den særlige styregruppe for projektet.
Benchmarkanalysen er gennemført som
en SWOT-analyse, hvor relevante erhvervsmæssige rammevilkår i Danmark
er sammenholdt med tilsvarende rammevilkår i udvalgte lande – herunder Storbritannien, Tyskland, Holland, Grækenland, Cypern, Singapore og Kina.
•

Analysen mundede ud i en handlingsplan, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen fremlagde i
marts 2006. Heri lægges der op til at
forfølge tre centrale målsætninger:

•

Danmark skal udvikles til at være Europas mest attraktive sted at drive international kvalitetsskibsfart.

•

Vækstbetingelserne, sammenhængen
og konkurrencedygtigheden i hele Det
Blå Danmark skal styrkes.

Danmark som førende Søfartsnation
Søfartsstyrelsen iværksatte i begyndelsen
af 2005 et analyseprojekt under overskriften ”Danmark som Europas førende
søfartsnation”. Formålet var gennem en
benchmarkanalyse at afdække områder,
hvor der gennem nye initiativer kunne ske
en styrkelse af den danske maritime sektors internationale konkurrencemuligheder. Efter invitation har Foreningen medvir-
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•

Aktiviteterne med sikkerhed, sundhed og miljø på skibene skal fastholdes og styrkes, så Danmark udvikler
sig som en toneangivende søfartsnation med internationalt udsyn og
kvalitetsskibsfart.

Regeringen har med udgangspunkt i analysen og målsætningerne udarbejdet en
handlingsplan omfattende 7 indsatsområder:
1.

Bedre uddannelse og øget tilgang til
Det Blå Danmark.

2.

Forskning, udvikling og innovation i
Det Blå Danmark.

.

Beskatning og udviklingsfinansiering.

4.

Lettere administrative byrder og færre
danske særregler.

5.

Fremme af dansk
markedsadgang.

6.

Øget fokus på kvalitetsskibsfart.

7.

En effektiv, serviceorienteret og moderne administration.

indflydelse

og

Uagtet at handlingsplanen i detaljen
overvejende retter sig mod søfart, kan
implementeringen af handlingsplanen
også medvirke til at forbedre konkurrencevilkårene for dansk maritim industri.
Foreningen har siden handlingsplanens
offentliggørelse deltaget aktivt i dennes
realisering.

Byrdekomitéen
Med baggrund i en målsætning om at
reducere de administrative byrder for
erhvervslivet med op til 25 % i 2010 indbød økonomi- og erhvervsministeren
i maj 2005 Danske Maritime til at deltage i en byrdekomité på søfartsområdet.
Byrdekomiteen, der ledes af Søfartsstyrelsen, fremkom i slutningen af 2005 med
en række forslag til administrative forenklinger, ligesom byrdekomitéen har været
inddraget i et tilsvarende arbejde med at
forenkle regelværket på EU-plan. Foreningen har bidraget med flere forslag til forenklinger.
Hvis målsætningen om en reduktion på
25 % af de administrative byrder skal nås,
skal der dog findes yderligere forenklinger.
Bl.a. med henblik på dette er byrdekomitéen på søfartsområdet opretholdt. Yderligere aktivitet i komitéen er forudskikket
at finde sted i 2007.
Mange af de administrative byrder, som
Foreningens medlemmer oplever på det
maritime område, relaterer sig til regler
i EU og til EU-implementering af internationale regler besluttet i især IMO. Der er
endvidere en række byrder, der følger af
regelsæt, der ikke specifikt er maritime,
men som i særlig grad rammer virksomheder med globale konkurrenceforhold.
Foreningen ser også muligheder for at reducere de administrative og økonomiske
byrder af sådanne regler, men der vil være
behov for en langsigtet indsats; både fra
det offentliges og fra erhvervslivets side.
Også udgifter til godkendelser fra kontrolorganer som klasseselskaber har efterhånden nået et niveau, der i konkrete
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tilfælde er uden sammenhæng med nytteværdien af godkendelserne og økonomisk
stærkt belastende for virksomhederne.
Foreningen har bl.a. taget dette emne
op gennem European Marine Equipment
Council, EMEC.

Danmarks Skibskreditfond
Efter et længere forudgående udredningsarbejde blev Danmarks Skibskreditfond
etableret i 1961. Fonden blev etableret af
en garantkreds, der foruden banker, forsikringsselskaber og Nationalbanken omfattede rederier og værfter. Senere kom
sparekasserne også med i garantkredsen.
Formålet var at sikre danske rederier og
værfter adgang til konkurrencedygtig finansiering. Fonden er desuden til tider
blevet anvendt som kanal for offentligt
støttede lån til finansiering af værfternes
produktion. Drøftelser mellem fonden og
regeringen ledte i 2005 frem til en beslutning om at omdanne fonden til et aktieselskab. Dette skete bl.a. med henblik på,
at der kunne ske en sådan tilpasning af
regelværket for fondens virksomhed, så
den i højere grad kom til at svare til reguleringen af andre finansielle institutter
med henblik på at give fonden nye udviklingsmuligheder og forretningsområder
i et stadigt mere globalt erhvervsklima.
Skibskreditfonden blev derfor i 2005 omdannet til et aktieselskab efter samme
hovedprincipper som ved tidligere omdannelser af bl.a. Dansk Landbrugs Realkreditfond og Værdipapircentralen. I forbindelse
med omdannelsen blev der oprettet en ny
fond – Den Danske Maritime Fond – som
skal medvirke til at udvikle rammerne for
det maritime Danmark.
I forbindelse med omdannelsen blev der
foretaget en regulering for den fortjeneste, Skibskreditfonden havde opnået ved
ekstraordinære indfrielser af lån på OECDvilkår, som – hvis lånene var ydet direkte
af et offentligt organ – ville være tilfaldet det offentlige. Dette beløb blev opgjort til DKK 1.610 mio., som tilfaldt staten
og Nationalbanken. Omdannelsen blev

effektueret med virkning pr. 1.1.2005,
og den nødvendige lovgivning og øvrige
beslutninger faldt på plads i foråret 2005.
I praksis gennemførtes omdannelsen ved,
at de hidtidige garanter købte aktier i det
nye selskab.

Den Danske Maritime Fond
I forbindelse med omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til et aktieselskab blev der som nævnt i forrige afsnit
etableret en særskilt erhvervsdrivende
fond, som har til formål at uddele midler
til udvikling og fremme af dansk skibsfart
og/eller dansk værftsindustri. Som led i
omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til et aktieselskab tildeltes der Den
Danske Maritime Fond 10 % præferenceaktier i det nye skibsfinansieringsaktieselskab. Udbyttet herfra danner grundlag for Den Danske Maritime Fonds virke.
Fonden ledes af en bestyrelse på seks personer, hvoraf Danske Maritime udpeger to
repræsentanter, Danmarks Rederiforening
udpeger to repræsentanter, øvrige rederiforeninger udpeger én repræsentant, og
økonomi- og erhvervsministeren udpeger
én repræsentant.
Fonden, der blev stiftet i juli 2005, modtog sit første udbytte fra Danmarks
Skibskredit A/S i foråret 2006. Fondens
etablering blev markeret ved et særligt
indslag på konferencen på Christiansborg
den 29. marts i forbindelse med Den Maritime Uge. Fonden offentliggjorde her sine
første uddelinger. Fonden har frem til medio 2006 imødekommet ansøgninger for
et betydeligt tocifret millionbeløb. Bl.a. et
projekt ved Danmarks Tekniske Universitet og Force med det formål at styrke
uddannelsen af skibsingeniører og den
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skibstekniske forskning. Ligeledes er der
bevilget støtte til Danmarks Rederiforening
til gennemførelse af en omfattende kampagne for at tiltrække kvalificerede elever
og medarbejdere til de maritime uddannelser og erhverv.

Produktionsvilkår
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøreformen trådte i kraft 1. januar 2005. Et af hovedelementerne i reformen er, at samtlige danske virksomheder
i løbet af en periode på 7 år skal screenes
af Arbejdstilsynet. Virksomheder, der
ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav, udtages efterfølgende til særlige tilsyn eller rådgivning. Virksomheder
med arbejdsmiljøcertifikat - eksempelvis
OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertifikat - er
undtaget fra arbejdstilsynets screeninger.
Tidspunkterne for screeningerne er fastsat efter brancheopdelinger; eksempelvis
er maskinbranchen blevet screenet i 2005.
Skibsværfter skal screenes i 2008.
En del af Foreningens medlemmer er i
maskinbranchen. Flere af disse har dog
OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertifikat og
er derfor undtaget fra screeningen, men
for de øvrige, som har været gennem
en screening, kan det konstateres, at
screeningen generelt har haft gode resultater.
Regeringens
nationale
handlingsplan
2010 indeholder særligt prioriterede em-
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ner på arbejdsmiljøområdet, og udover
emnerne fra handlingsplanen 2005 er der
bl.a. sat fokus på psykisk arbejdsmiljø og
støj. Psykisk arbejdsmiljø er et relativt
nyt emne for Foreningen og medlemsvirksomhederne. I Foreningens interne aktiviteter er emnet psykisk arbejdsmiljø bragt
op, og der er en udbredt enighed om, at
løsninger på problemer med psykisk arbejdsmiljø bør prioriteres højt. Foreningen har gennem samarbejdet i Metal- og
Maskinindustriens
Arbejdsmiljøudvalg
medvirket i udarbejdelsen af en vejledning med værktøjer til brug ved behandling af sager, hvor der kan være tale
om psykisk arbejdsmiljø. Høreskadende
støj er et gammelkendt problem blandt
de af Foreningens medlemmer, der arbejder med store stålkonstruktioner. Også
her har Foreningen deltaget i forskellige
projekter, som skulle give virksomhederne værktøjer til at minimere ikke kun
den høreskadende støj, men også den generende støj. Der er opnået resultater for
en stor del af de støjskabende processer,
men der er endnu ikke opnået en helt tilfredsstillende nedsættelse af støjniveauet
ved bearbejdning af store stålkonstruktioner og skibssektioner.

Ændring af arbejdsmiljøloven
I oktober måned 2005 blev der fremsat
forslag i Folketinget om ændring af arbejdsmiljøloven. Forslaget var en begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og
en skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte, hvilket vil
sige en ændring af det objektive ansvar.
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Det primære formål med ændringen er at
indføre bestemmelser, der begrænser arbejdsgiverens strafansvar i de situationer,
hvor arbejdsgiveren har gjort alt, hvad
der var muligt, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men hvor de ansatte alligevel
overtræder reglerne. Arbejdsgiveren har
dog stadig det overordnede ansvar for
virksomhedens arbejdsmiljø. Foreningen
hilser forslaget velkomment, men frygter,
at det vil være vanskeligt eksempelvis at
kunne bevise, at en ansat har modtaget
den fornødne instruktion og følgelig har
forstået instruktionen.

Svejserøg og sort stål
Alle former for svejsning, der afgiver svejserøg, er i 2002 medtaget i ”Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med
stoffer og materialer” nr. 906 af 8. november 2002 - populært kaldet Kræftbekendtgørelsen. Herved er svejsning i ulegeret
og lavt legeret stål, også betegnet ”sort
stål”, medtaget i bekendtgørelsen på linje
med svejsning i rustfrit stål.

nikkel. Indholdet af disse stoffer har vist
sig væsentligt lavere i sort stål end forudsat ved beslutningen om optagelse i bekendtgørelsen.
I drøftelserne om administration af bekendtgørelsen har Arbejdstilsynet oplyst, at det alene er røgudviklingen, som
er afgørende for, om arbejdsprocessen
”svejsning” er omfattet af Kræftbekendtgørelsen. Dette forudsætter naturligvis,
at svejseren og andre i svejserens omgivelser faktisk udsættes for svejserøg. Men
ifølge At-vejledning 2.09.2 må svejseren
slet ikke udsættes for svejserøg. Alternativt skal der anvendes egnet åndedrætsværn og – ifølge At-Vejledning C.O.1.
– angives grænseværdier for svejserøg.
Overholdelse af disse grænseværdier må
være afgørende for et korrekt sikkerhedsniveau. Overholdelse af kriterierne i de to
At-Vejledninger burde være begrundelse
for friholdelse af svejsning i sort stål fra
Kræftbekendtgørelsens bestemmelser.

Sidste år lykkedes det at tilpasse vejledningen, således at de nødvendige uddannelser kunne gennemføres, men Danske
Maritime mener stadig, at beslutningen
om at medtage sort stål i Kræftbekendtgørelsen er truffet ud fra tvivlsomme
konklusioner. Danske Maritime har derfor
foreslået Arbejdstilsynet, DI og CO-industri at revidere Kræftbekendtgørelsen eller
alternativt udarbejde en separat bekendtgørelse for svejsning i sort stål bl.a. med
følgende begrundelse:

Arbejdstilsynet fokuserer primært på
røgudviklingen ved svejseprocessen og
ikke i væsentlig grad på det støv, der stammer fra svejserøgen. Hvor Arbejdstilsynet
omtaler støv, er det alene i forbindelse
med et påstået indhold af kræftfremkaldende stoffer. Der er ikke i beslutningsforløbet refereret til, at ”svejserøg” kan
indeholde respirabelt støv med partikler
under 5 my, som er sundhedsskadelige
ved indånding. Svejserøg som respirabelt
støv burde efter Foreningens mening have
været normgivende for sikkerhedsniveauet ved svejsning i sort stål i stedet for
indholdet af kræftfremkaldende stoffer.

Der er ingen af de lande, som Danmark
normalt sammenligner sig med på arbejdsmiljøområdet, der har bestemmelser, der
kategoriserer alle former for svejsning,
som afgiver svejserøg, som kræftfremkaldende. En af forudsætningerne for at
medtage alle former for svejsning i bekendtgørelsen, herunder svejsning i sort
stål, var en formodning om et højt indhold
af de kræftfremkaldende stoffer krom og

I henhold til Miljøstyrelsen og Det Europæiske Affaldskatalog EAK er filterstøv
fra svejsning i ulegeret stål (sort stål)
klassificeret som affald under forudsætning af, at der ikke er tale om kræftrisiko
ved indånding, samt at der ikke forekommer indhold af kræftfremkaldende stoffer.
Dette står i modsætning til filteraffald fra
svejsning i rustfrit stål, som generelt er
klassificeret som farligt affald. Der kan
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i øvrigt konstateres en generel mangel
på logik i tolkningen af Kræftbekendtgørelsens bestemmelser, når der er tale
om processen ”svejsning”.
Medlemsvirksomhederne og Foreningen
er enige i den generelle betragtning, at
det er skadeligt for svejsere og øvrige medarbejdere at blive udsat for svejserøg.
Foreningen mener, at indsatsen for et
godt arbejdsmiljø ved svejsning i højere
grad burde fokusere på fjernelse af svejserøgen fra kilden samt en øget indsats
for kendskabet til de risici, der er ved svejsning i det aktuelle materiale, der svejses
i, og den metode, der anvendes.
Foreningen deltog i en international konference ”Health and Safety in Welding and
Allied Processes” i København 9. - 11. maj
2005. Henset til Foreningens engagement
i sagen om beskyttelse mod svejserøg var
det interessant at erfare, at Danmark er
på forkant med både definering af og tiltag
mod skadelige påvirkninger fra svejserøg.
Det fremgik af konferencen, at Danmark
har særregler i forhold til de øvrige lande,
der var repræsenteret på konferencen.
Specielt kan nævnes, at der ved anvendelse af beskyttelsesfiltre for indånding
er en praksis i Danmark om max. 1/10
gennemtrængningsevne
af
gældende
grænseværdi, og denne praksis er tilsyneladende ikke kendt i andre lande. Derudover var det generelle danske forbud
mod recirkulation af ventilationsluft heller
ikke gældende i øvrige lande repræsenteret på konferencen. Sidstnævnte emne
er undersøgt af FORCE Technology, der i
en foreløbig rapport anfører, at der ved
brug af moderne filtersystemer kan opnås
en rensningsgrad af ventilationsluft, som
gør genanvendelse muligt uden at forringe
arbejdsmiljø og miljø. Ifølge FORCE Technology kan recirkulation give væsentlige
energibesparelser.
Foreningen har i Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg foreslået CO-industri og DI, at der gennem I-BAR systemet søges om midler til at gennemføre
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en undersøgelse, der kan fastlægge de
teknologiske muligheder for anvendelse af
recirkulation ved eksempelvis ventilation
af svejserøg. Argumentationen for dette
er, at en ændring af reglerne formentlig
kan spare virksomheder for unødvendige
energiomkostninger og mindre udledning
af CO2 uden at forringe arbejdsmiljø og
miljø. Arbejdsmarkedets parter er enige
om at søge midler til et sådant I-BAR projekt.

AES
Danske værfters og andre maritime producenters konkurrenceevne er længe blevet hæmmet af et skævt AES-system. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
(AES) blev indført for at sikre ansatte,
der rammes af sygdomme forårsaget eller
forværret af arbejdet. I modsætning til arbejdsskader, der opstår pludseligt, kan erhvervssygdomme optræde mange år efter
arbejdets udførelse. Det kan derfor være
betydeligt mere vanskeligt at håndtere erhvervssygdomme end arbejdsskader. I de
senere år er forsikringens dækning udvidet. Dette gør sig blandt andet gældende
ved domspraksis, således at der nu ydes
langt større erstatninger end tidligere –
eksempelvis hvor en allerede konstateret
sygdom er yderligere forværret på grund
af arbejdet. Det kan forekomme urimeligt,
at en arbejdsgiver ikke kan kræve oplysninger om de ansattes allerede konstaterede sygdomme, og således ikke engang i teorien kan tage højde herfor.
Erhvervssygdomme opstår også, hvor alle
forholdsregler er taget. Er der ikke taget
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højde for den viden eller mistanke, man
kan have omkring en risiko ved arbejdet,
vil Arbejdstilsynet kunne skride ind. Reglen
om arbejdssteder formuleres således:
”Arbejdsstedet skal indrettes sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud
fra både en enkeltvis og samlet vurdering
af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort
eller lang sigt kan have indvirkning på den
fysiske eller psykiske sundhed.”
Kontrollen med arbejdsmiljøet på danske
arbejdspladser skulle således gerne sikre, at ingen udsættes for en kendt sygdomsrisiko. Erhvervssygdomme er derfor
forholdsvis sjældne i Danmark. Faktisk er
niveauet for erhvervssygdomme efterhånden faldet så meget, at det er svært at
håndtere statistisk. Bidragene til AES-ordningen er baseret på sygdomsstatistikker,
og det giver store og urimelige udsving i
bidragene. Udsvingene hænger sammen
med, at de branchegrupper, virksomhederne placeres i, ikke afspejler en ensartet
produktion eller en ensartet risiko for erhvervssygdomme. Det bliver derfor ofte tilfældigt, hvilke virksomheder der pålægges stigende betalinger til systemet.
På trods af den generelle forbedring i
arbejdsmiljøet pålægges der nogle arbejdsgivere betydelige takststigninger,
uden at dette kan tilskrives et dårligere
arbejdsmiljø hos netop disse virksomheder. Bidraget for et værft stiger i 2006
med 1.112 kr. pr ansat svarende til 11 %,
således at bidraget kommer op på 11.128

kr. pr. ansat. Det er 930 % højere end de
1.080 kr., der var taksten i år 2000. Dette
står i kontrast til udviklingen i præmier for
flere andre grupper inden for metalindustrien og til den fortsatte forbedring af arbejdsmiljøet i branchen. Det er ikke blevet
10 gange så farligt at arbejde på et værft i
de seneste 5 år. Mange virksomhedstyper
fra bagere til maritim industri rammes af
disse uforudsigelige udsving i AES-bidragene, og det er således ikke kun værfter,
der er urimeligt hårdt ramt. Stigningerne i
AES-bidragene er vist i Figur 1.
Regeringen har i august 2005 nedsat
et udvalg med medlemmer fra DA, LO,
Landbrugets Arbejdsgiverorganisationer,
FTF, Amtsrådsforeningen, Kommunernes
Landsforening, Beskæftigelsesministeriet,
Finansministeriet, Økonomi- og erhvervsministeriet, Arbejdstilsynet samt AES selv
og Ankenævnet for AES. Udvalget arbejder indtil september 2006 med et mandat
til at foreslå ændringer til AES-systemet.
Arbejdsgruppen er nedsat, fordi problemet er erkendt, men i stedet for at give
udvalget frit spillerum til at finde løsninger
på problemerne, er opgaverne begrænset
til følgende:
•

Forenkling af opdelingen i 96 branchegrupper (107 fra 2006)

•

Fastsættelse af bidrag ved at afbalancere princippet om, at forureneren
betaler med et forsikringsprincip

Figur 1: AES-bidrag for værfter 2000 – 2006

Kilde: Danske maritime
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•

Forslag til hvordan en enkelt virksomheds arbejdsmiljøindsats kan afspejles i bidraget til AES

•

Udvalgets eventuelle forslag skal være
udgiftsneutrale for det offentlige.

På den baggrund kan man frygte, at udvalget ikke vil kunne løse alle de problemer, som AES-systemet lider under,
men man kan selvfølgelig håbe, at det
lykkes at finde en mere rimelig fordeling
af udgifterne. I mellemtiden vil bidragene
til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring også i 2006 belaste virksomhederne
urimeligt skævt.
Hovedproblemet er, at der mangler en
mere retfærdig fordeling af udgifterne
mellem arbejdsgiverne indbyrdes. Dette
burde principielt kunne løses uden at inddrage andre end arbejdsgiverne selv. En
helt ligelig fordeling af alle udgifter på
samtlige arbejdsgivere ville give et bidrag
på omkring 1.000 kr. pr. ansat (gennemsnitssatsen er 910 kr. pr. ansat). Det ville
formentlig være muligt at finde en fordelingsmetode, der ikke pålægger nogle
virksomheder bidrag, der er mere end 10
gange så høje som gennemsnitssatsen.

Branchearbejdsmiljø-råd
Foreningen deltager i Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget
har tidligere været benævnt Jern- og Metalindustriens Arbejdsmiljøudvalg og er et
brancheudvalg tilknyttet Industriens BrancheArbejdsmiljøråd (I-BAR). Udvalget er
ikke er underlagt I-BAR, men en række af
de aktiviteter, der igangsættes i udvalget,
søges finansieret gennem I-BAR. Udvalget
har til formål at medvirke til at forbedre
arbejdsmiljøet inden for metal- og maskinindustrien, jern- og metalvarevirksomheder, skibsværfter og virksomheder,
der fremstiller transportmateriel. Udvalget er paritetisk sammensat af personer
fra Dansk Metal, Fagligt Fælles Forbund,
Ledernes Hovedorganisation, Dansk Industri og Danske Maritime. Udvalgets op-
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gaver er at udarbejde handlingsplaner på
det arbejdsmiljømæssige område for de
nævnte industriområder, igangsætte og
gennemføre aktiviteter, indsatser og kampagner samt at udarbejde informationer
og branchevejledninger.
Foreningen har i samarbejde med udvalget bl.a. stået for udgivelser af flere reviderede vejledninger med direkte fokus på
den Maritime industri – eksempelvis ”Sikring af CO2-brandslukningsanlæg i skibe”
og ”Sikring med strømforsyning ved arbejde i snævre rum”. Begge vejledninger er
udgivet medio december 2005. Tidligere
i 2005 er udgivet en vejledning for mobile arbejdspladser: ”Anvendelse af ISOstandard skibscontainere ved midlertidigt
arbejde af kort varighed” og en større
vejledning om stilladser på skibsværfter.
Derudover udarbejdes i Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg vejledninger med titler som ”Svejsning – gode
løsninger”, ”Styr på værkstedet”, ”Sikring
af maskiner i metal- og maskinindustrien”
og ”ATEX i metal- og maskinindustrien”.

Ulykkesfrekvenser
Medlemsvirksomhederne arbejder til stadighed på forbedring af arbejdsmiljøet,
og Foreningens registrering af medlemmernes ulykkesfrekvenser viser en
stadig nedadgående tendens i ulykkesfrekvensen. Dog må det konstateres, at
enkelte medlemsvirksomheder i perioder
oplever stagnation i faldet eller endog
stigninger i ulykkesfrekvenserne.

Maritim standardisering
Overførsel af DS/DVS standarder for
flushing af hydraulik- og smøreolierør til
ISO-standarder
Ved et møde afholdt i Danmark i 2005 med
ISO/TC8/SC3 Ships- and marine technol-
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ogy arbejdsgruppen for Piping and machinery blev der indgået en aftale om at
arbejde for, at fire standarder – oprindeligt
udarbejdet under Dansk Værftsstandardsystemet og senere overført som Dansk
Standard standarder – skulle søges overført til ISO-standarder. Repræsentanter
fra tre af Foreningens medlemsvirksomheder – MAN Diesel A/S, Damcos A/S og
Odense Staalskibsværft A/S – har dannet
en arbejdsgruppe, der i samarbejde med
Dansk Standard arbejder på at få standarderne modificeret til ISO-systemet.
Foreningen oplever stadig efterspørgsel efter standarder udarbejdet i Dansk
Værftsstandard-systemet, selv om udarbejdelse og revision af disse standarder
af ressourcemæssige grunde ophørte for
flere år siden. Forespørgslen kommer
ikke mindst fra de virksomheder, der ikke
ønskede at bidrage til standardernes videreførelse. De standarder, der stadig
findes i Foreningens arkiv, udleveres på
forespørgsel, men med en påstempling
om, at standarden ikke er revideret og
derfor muligvis ikke opfylder de ændrede
lovkrav, der måtte være kommet efter
standardens udarbejdelse. Den maritime
industri kan miste meget ved bortfald af
det grundlag og den ekspertise, der ligger
i Dansk Værftsstandard.
Foreningens indflydelse på udformningen
af internationale maritime standarder
Foreningen er af den opfattelse, at velfungerende internationale standarder, der
anvendes på samme måde overalt i den
globale maritime industri, er en uomgængelig nødvendighed, hvis man vil sikre et
ensartet højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse i den maritime
sektor. Foreningen er derfor aktiv i flere
sammenhænge, hvor der foregår arbejde
af denne art. Beretningen indeholder eksempler fra IMO, hvor Foreningen deltager
i udarbejdelse af krav til skibe og deres
udstyr (særligt vedrørende malingsstandarder for ballasttanke), og Foreningen
søger at sikre, at internationale normer

overholdes i EU (særligt vedrørende sagen om koreanske ventiler). I et vist omfang samarbejder Foreningen med Dansk
Standard om dette. Eksempelvis er der
gennemført et grundigt forberedende arbejde i ISO/TC/8/SC 3 ”Piping and Machinery”, hvor flere af Foreningens medlemsvirksomheder deltog, og på dette grundlag
blev Dansk Værftsstandards standarder
for flushing af hydraulik- og smøreolierør
udsendt som DS 2395-2398 til vedtagelse
som ISO-standard.
Det er Foreningens opfattelse, at det internationale standardiseringsarbejde på
det maritime område i uhensigtsmæssigt omfang i praksis er overladt til store
asiatiske virksomheder. De ressourcer,
der kan afsættes i forholdsvis mindre europæiske virksomheder, er ikke tilstrækkelige til at sikre, at standarderne lever op
til et højt sikkerhedsniveau.

Eksternt miljø
Ny havmiljølov
I 2005 gennemførtes en ændring af
havmiljøloven, der dels skulle skærpe
straffene for olieforurening, dels synliggøre nogle regler, som miljøstyrelsen anså
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for allerede gældende (da de følger af
havretskonventionen), og dels autorisere
klassifikationsselskaber til at udstede certifikater om, at skibe ikke har påført TBTholdig bundmaling. Loven beskæftiger sig
bl.a. med olieudslip og forudser særligt
alvorlige reaktioner ved udslip i et særligt
følsomt område. Selvom loven foreskriver
en konkret vurdering, er det påfaldende,
at det ikke nævnes, at det kan indgå i vurdering af et eventuelt olieudslip, om det
sker i et særligt ufølsomt område – f.eks.
i havne. En af ændringerne i loven var
indførelsen af en ret til adgang til ejendomme på land for tilsynsmyndighederne.
Dansk Industri, Danmarks Rederiforening,
NSOC-D (off shore industrien), Foreningen
af Ral- og sandsugere og Danske Maritime
mente ikke, at dette var velbegrundet, og
Danske Maritime ønskede det især indskærpet, at adgangen ikke skulle gælde
tredjemands ejendom. Reglen blev alligevel indført med den begrundelse, at der er
tilsvarende bestemmelser i andre love på
Miljøministeriets område – for eksempel
lov om jagt og vildtforvaltning og lov om
vandløb. Adgangen blev dog begrænset til
ikke at gælde private boliger, men omfatter i visse tilfælde tredjemands ejendom,
herunder havnekontorer og måske tillige
reparationsværfter.
Danske Maritime benyttede lejligheden til
at minde om, at det ikke hensigtsmæssigt, at materiale, der optages fra en havn
og kan anbringes i et andet område af
samme havn, hvor tilsvarende materiale
allerede findes alligevel, som hovedregel
skal deponeres på land. Miljøministeren
udtalte i den anledning, at der ikke gælder
en sådan hovedregel.
I lovens nye § 48 a. gives der mulighed
for en begrænsning af ansvar. Det gælder
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områder omfattet af en autorisation for
skader på grund af simpel uagtsomhed.
Sådanne begrænsninger indføres rutinemæssigt i Søfartsstyrelsens aftaler
med klassifikationsselskaber, men det er
på tide, at disse klausuler genovervejes.
Den, der udfører et arbejde, bør naturligvis bære ansvaret for sine eventuelle fejl.
I den maritime industri er det almindeligt
med begrænsninger i ansvar, men det bør
overvejes, om en myndighed bør kunne
delegere sit myndighedsområde til en
privat organisation, der samtidig bemyndiges til at begrænse sit ansvar for egne
fejl. En klausul om ansvarsbegrænsning i
en kommerciel aftale imellem f.eks. et rederi og en speditør er underlagt et almindeligt kommercielt pres og vedrører de
to parter, der indgår den. En klausul i en
lov, der begrænser et klassifikationsselskabs ansvar over for dets kunder eller over
for tredjemand, har en helt anden karakter. Selskabet optræder som myndighed,
men skal ikke som andre offentlige myndigheder stå til ansvar over for borgerne
og er ikke underlagt krav om offentlighed. Et konkurrencedygtigt tilbud om at
overtage en hidtil offentlig kontrolopgave
kan derfor udarbejdes med risiko for fejl,
som myndigheden ikke ville acceptere at
begå selv, og er der en beløbsmæssig begrænsning i ansvaret, vil selskabet kunne
indkalkulere sit kvalitetsniveau i forhold
til denne. Disse forhold bør specifikt overvejes for hvert tilfælde, hvor en ansvarsbegrænsning overvejes.

Ny klapvejledning
Som sædvanlig har Foreningen udarbejdet
høringssvar til lovforslag, bekendtgørelser
og vejledninger på miljøområdet om emner, der er relevante for medlemsvirksomhederne. Et af disse høringssvar var
ved en høring om en ny klapvejledning.
For de medlemsvirksomheder, der af og
til får foretaget uddybninger i havneafsnit,
hvor der af produktionsmæssige grunde
til stadighed skal være en tilstrækkelig
vanddybde, er det af vital betydning, at
der er mulighed for deponering af det op-
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rensede materiale på en fornuftig og økonomisk overkommelig måde. Foreningen
har i sit høringssvar bl.a. anført det synspunkt, at der efter 1. januar 2007 – når
Amtsrådene ophører – stadig bør være en
forpligtelse til fra offentlig side at anvise
egnede deponeringspladser (klappladser). Derudover har Foreningen kraftigt
opfordret til, at denne anvisningspligt skal
indeholde en forpligtelse til at kræve deponeringen foretaget i vandområder frem
for deponeringer på land. Foreningen
mener, at eventuelt forurenet havbundsmateriale fortsat bør blive i vandmiljøet
frem for at blive deponeret på land, hvor
det påfører miljøet ekstrabelastninger og
samfundet væsentligt forøgede omkostninger - bl.a. i forbindelse med transport.
Det er en uendeligt lille del af havbundsmaterialet i danske farvande, der berøres
ved uddybninger, og hvis uddybningsmaterialet er forurenet, vil en deponering i
kontrollerede depoter i vandmiljøet – kontra deponering på land – ikke ændre på
den totale forureningsgrad i danske farvande.

føre det såkaldte Seveso 2-direktiv. I den
nye bekendtgørelse knytter de foreslåede
regler sig til forekomsten i virksomheden
af nærmere betegnede farlige stoffer i
mængder, der er over visse nærmere angivne tærskelværdier, hvorimod de hidtil
gældende regler knyttede sig til bestemte
aktiviteter samt oplagring af visse stoffer.
Visse tærskelværdier i bekendtgørelsen
medfører, at virksomheder, der ikke
tidligere har været underlagt risikobekendtgørelsen, fremover vil være underlagt
den.
Foreningen forslog i sit høringssvar, at
bekendtgørelsen blev formuleret således,
at de sikkerhedsledelsessystemer, det
pålægges virksomhederne at anvende,
bør kunne være de kvalitetssikringssystemer, mange virksomheder allerede har.
Dette ser ud til at være blevet tilfældet.

Tekniske forskrifter
Foreningen udarbejder løbende høringssvar på forslag til ændringer og nye tekniske
forskrifter og andre regler fra Søfartsstyrelsen. Eksempelvis kan nævnes, at vi har
foreslået forenklinger i visse procedurer,
når der er tale om søsterskibe Specielt
findes, at omfanget af støjmålinger på
søsterskibe på prøveture kan reduceres
eller eventuelt helt bortfalde. Foreningen
har ligeledes i et høringssvar til ændringer i maskindirektivet påpeget, at der fra
dansk side kan være tale om en overimplementering, der kan afstedkomme
konkurrenceforvridning til skade for dansk
værftsindustri.

Risikobekendtgørelsen
I november 2005 vedtog man en ny bekendtgørelse om kontrol med risiko for
større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), der skulle gennem-

Håndtering af affald fra skibe
Miljøstyrelsen kræver, at danske havne
har en affaldsplan for modtagelse og
håndtering af driftsaffald fra skibe, der
anløber havnen. Normalt er det havnemyndighederne, der udarbejder en sådan affaldsplan, men i de tilfælde, hvor
en virksomhed ejer den havn, hvor virksomheden ligger, er den underlagt samme
regler om affaldsplaner. Foreningen har i
samarbejde med Miljøstyrelsen fået udarbejdet en formulering, der kan anvendes i
de tilfælde, hvor der er tale om en sådan
havn med få skibsanløb med relativt kort
liggetid.
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Miljøgodkendelse
Miljøreformen af 2004 trådte i kraft 1. januar 2005 og indebærer, at der skal udarbejdes standardvilkår for ca. 8 brancher
om året. Blandt de første 8 standardgodkendelser, der er udarbejdet, er standardvilkår for miljøgodkendelse af maskinfabrikker. Foreningen har haft lejlighed til at
kommentere det foreliggende udkast, og
bortset fra konstatering af faktuelle fejl i
udkastet, er det Foreningens indtryk, at
standardvilkårene vil kunne være nyttige
for medlemsvirksomhederne i situationer,
hvor ændrede produktionsforhold eller
ændret materialeanvendelser kræver en
revision af den eksisterende miljøgodkendelse eller eventuelt en helt ny.

Sikkerhed og sundhed på skibe
Søfartsstyrelsens tekniske forskrift B for
skibes bygning og udstyr indeholder de
krav, der gælder for danske handelsskibe,
der sejler i international fart. Kravene er
baseret på reglerne i de internationale
maritime konventioner om sikkerhed og
sundhed ombord på skibe og beskyttelse
af havet mod forurening fra skibe. Udover
de internationale bestemmelser indeholder regelværket en række nationale bestemmelser.
Søfartsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra
de maritime organisationer for at tilpasse
de nationale bestemmelser til den udvikling af de internationale regler, der er
sket i de senere år. Formålet er at opnå
størst mulig overensstemmelse mellem
de internationale og de danske bestemmelser og at fastholde niveauet for sikker-
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hed og sundhed ombord på danske skibe.
Foreningen deltager i dette arbejde.

Regionalplan 2005
I forbindelse med reglerne om byomdannelse, der blev gennemført ved en
ændring i 2003 af lov om planlægning,
argumenterede Danske Maritime for, at
byfornyelser kun måtte gennemføres under hensyntagen til eventuelt eksisterende, velfungerende industri på stedet.
Der havde tidligere været tilfælde, hvor
støjfølsomt byggeri blev opført for tæt på
erhverv og forholdet derefter lovliggjort
ved, at virksomhederne blev tvunget til at
reducere støjen eller flytte.
Da det ikke er lovligt at placere støjfølsomt byggeri tæt på erhverv kan det undre, at de, der har opført og solgt ejendommene, ikke bærer det økonomiske
ansvar for, om miljøreglerne er overholdt.
Dette skyldes tilsyneladende, at love om
planlægning ikke er skrevet ud fra samme
synspunkt som love indeholdende krav til
miljøet. Lov om planlægning er baseret
på et givet områdes juridiske status som
f.eks. erhverv eller bolig eller blandet, og
selvom borgere og virksomheder høres,
er der intet retskrav om at bevare den
status, et område har. Miljøkrav knyttes
derimod til den faktiske anvendelse, og
der er et retskrav om at opnå den miljøtilstand, som f.eks. beboelse skal have. En
person, der bor i en bolig beliggende i et
erhvervsområde, har således samme krav
på stilhed om natten, som en person, der
bor i et boligkvarter, har. Den, der bygger en sådan bolig skal naturligvis have
tilladelse fra myndighederne, men selvom
boliger opføres i fuld bevidsthed om, at
en nabovirksomhed støjer, kan der efterfølgende være et retskrav om, at støjen
ophører. Man kan forestille sig, at der
gives tilladelse til en tjenestebolig til en
opsynsmand. Hvis denne bolig senere
sælges til en anden, er det ikke udelukket, at vedkommende derefter kan kræve
virksomhedens støj nedbragt.
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Flere af Foreningens medlemmer er placeret nær boligområder og kan risikere at
blive udsat for skærpede miljøkrav, hvis
støjfølsomt byggeri placeres nær virksomhederne. Foreningen har i det forløbne år
haft kontakt med flere medlemmer om
dette spørgsmål. Ifølge de regler, der
gælder på landsplan, skal Kommunerne
ved lokalplanlægning sørge for, at fremtidige beboere i nye boligområder sikres
imod støjgener. Kommunerne skal også
sørge for, at eksisterende virksomheder kan fortsætte deres aktiviteter, uden
at de udsættes for krav om f.eks. øget
støjbekæmpelse, fordi boligerne æder sig
ind på virksomhederne. Efter Foreningens
skøn er der risiko for, at flere kommunale
planer ikke lever op til disse krav, hvilket
Foreningen bl.a. i forbindelse med Regionalplan 2005 har påpeget over for såvel
Hovedstadens Udviklingsråd og Miljøministeriet, der har mulighed for at gøre indsigelser over for kommunerne.
Desværre synes kommunernes synspunkt
ofte at være, at et vist pres på virksomhederne til at flytte ikke er til skade. Det
spiller måske ind, at de ansatte i virksomheden ikke nødvendigvis er skatteborgere
i kommunen, hvilket beboerne i boligerne
er. Det forhold, at virksomhederne i givet fald næppe flytter til nabokommunen,
men snarere helt ud af Danmark, er ikke
et hensyn, der ser ud til at blive taget alvorligt af kommunerne.
Omdannelse af nedlagte erhvervsområder til serviceerhverv eller boliger giver
betydelige gevinster til såvel kommuner som de private entreprenører, der
forestår opførelsen af de nye bygninger.
Hvis man ikke i forbindelse med udlægning til nye formål sikrer sig, at udgifterne til støjdæmpning betales af de parter,
der hjemtager gevinsten, lægger man
i realiteten en del af omkostningen for
byfornyelsen på de ældre, eksisterende
erhvervsvirksomheder. I forbindelse med
byfornyelser burde det være et krav til entreprenører, at de opfører støjværn på de
nye grunde og påtager sig en forpligtelse

over for de eksisterende virksomheder til
at holde dem skadesløse, hvis miljøgener fra virksomhederne ikke effektivt kan
isoleres fra det nye byggeri.

Skibstilsynsrådet
Foreningen er repræsenteret i Skibstilsynsrådet. Skibstilsynsrådet er erhvervenes
og organisationernes rådgivende forum
over for Søfartsstyrelsen i alle maritime
forhold. Under Skibstilsynsrådet har der
ind-til ultimo 2005 været nogle faglige
specialudvalg, hvor Foreningen også var
repræsenteret. Disse udvalg har været
Skibsteknisk Udvalg, Maskinteknisk Udvalg og Nautisk Udvalg. De tre udvalg er
samlet i et nyt udvalg - Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe, hvor Foreningen har
sikret sig en vægtig repræsentation.

Andre aktiviteter i Danmark
Samarbejde med andre danske organisationer
Danske Maritime har et nært samarbejde med en række danske organisationer,
herunder naturligvis især Danmarks Rederiforening, Dansk Industri, CO-industri,
Dansk Metal og Dansk Eksportforening. I
årets løb har vi herudover samarbejdet
med eksempelvis Danmarks Farve- og Lakindustri om europæiske miljøspørgsmål,
herunder særligt i forbindelse med den
kommende kemikalielovgivning i EU –
REACH.
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Danske Maritime udvider samarbejdet
med Danmarks Rederiforening
Foreningen har i beretningsperioden udvidet samarbejdet med Danmarks Rederiforening. Dette samarbejde blev yderligere styrket, efter Foreningen den 4. april
2006 flyttede fra sin adresse på St. Kongensgade til Amaliegade 33 B. Dermed
deler Foreningen nu adresse med Danmarks Rederiforening, hvilket har åbnet
muligheder for synergieffekter på flere
områder, hvor de to foreninger har gavn
af at samarbejde.

Sikkerhedsledernetværk
Sikkerhedslederne
fra
Foreningens
medlemsvirksomheder indgår i en netværksgruppe, som afholder to faste møder
om året. Derudover afholdes et antal ad
hoc møder, hvor der behandles særligt aktuelle emner.

Eksterne deltagere
medlemsmøder

i

Foreningens

Til Foreningens medlemsmøder inviteres
af og til eksterne deltagere, der behandler
specifikke emner. I 2005 var flere af disse
eksterne gæster direktører for virksomheder, der senere blev optaget i Foreningen. I marts 2006 blev medlemsmødet
afholdt på Århus Værft, hvor der var mulighed for at se værftets produktion af
superyachts og drøfte dette interessante
marked. I juni fandt medlemsmødet sted
på MAN Diesel A/S, og der blev i den anledning arrangeret et besøg på ”Diesel
House”, en nyoprettet udstilling af MAN
Diesel A/S om dieselmotorens udvikling
og betydning.
Ved medlemsmødet i marts 2006 var der
ekstern deltagelse i medlemsmødet af
adm. direktør Keld Amann, Viking A/S, og
adm. direktør Hans Schneider, Royal Denship A/S. Begge virksomheder er siden
optaget i Foreningen.
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Af
aktuelle
emner
drøftet
under
medlemsmøderne i det forløbne år kan
fremhæves forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2007. Ved medlemsmødet i juni måned orienterede direktør Kim
Graugaard fra Dansk Industri i den anledning om den forestående overenskomstfornyelse.
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Internationale

erhvervsforhold

Den maritime industri er globalt baseret,
og internationale erhvervsforhold er af
vital betydning for dens virksomheder.
Alle virksomheder i den maritime industri
opererer og konkurrerer globalt. Foreningen arbejder derfor aktivt for at få indflydelse på de regler, der udarbejdes i såvel
EU- som IMO-regi. I den forbindelse skal
det nævnes, at der i EU mange gange
sker en overvurdering af betydningen af
europæiske regler, som på det maritime
område ikke kan opnå samme gennemslagskraft som regler vedtaget i IMO-regi.
En lokal EU-regulering vil derfor ofte ikke
have den ønskede effekt. EU-regler er
naturligvis af stor betydning, og Foreningen søger indflydelse på de regelsæt, der
påvirker medlemmerne. Foreningen arbejder dog for internationale reguleringer,
hvor dette er muligt.

EU-anliggender
Den 3. søsikkerhedspakke
I november 2005 præsenterede EU-Kommissionen sit tredje sæt forslag til fællesskabslovgivning på søsikkerhedsområ-

det. Pakken indeholdt bl.a. et forslag til
at indføre bedre sanktions- og kontrolmuligheder i direktivet om klassifikationsselskaber med henblik på at øge kvaliteten.
Den generelle højnelse af sikkerheden til
søs vil komme danske leverandører og
værfter til gode, idet de typisk konkurrerer på kvalitet og ny teknologi. Forslagene
fra Kommissionen om krav til klassifikationsselskaber vil forbedre i forhold til de
nuværende systemer, men rækker ikke
langt nok. Kommissionen fokuserer sin
kontrol og overvågning på klassifikationsselskabernes øverste niveau, på selskabernes kvalitetsstyring, deres fortolkning af
internationale regler og deres status som
organer godkendt af EU. De foreslåede
sanktionsmuligheder er dog stadig for
drakoniske og næppe egnede til at imødegå konkrete, mindre problemer. Kommissionens forslag vil formentlig sikre,
at alle godkendte klassifikationsselskaber
har de nødvendige evner og kapaciteter,
men dette kan ikke sikre, at de uundgåelige fejl indrømmes og rettes, ligesom der i
forslagene nok er opfordringer til, at selskaberne benytter samme tekniske regler
eller anerkender hinandens certifikater,
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men ingen incitamenter eller instrumenter
til at tvinge selskaberne i de tilfælde, hvor
en betydelig bøde ikke vil være et muligt
middel (f.eks. hvor klassifikationsselskaberne ønsker at opretholde svagt forskellige, men i realiteten ensartede, regler og
ikke vil godkende hinandens certifikater
således, at det pågældende udstyr skal
afprøves to gange).
Efter Danske Maritimes opfattelse er det
nødvendigt klart at skelne mellem de situationer, hvor klassifikationsselskaber optræder som myndighedsrepræsentanter,
og hvor de optræder rent kommercielt og
i konkurrence med andre. Ofte skelner
selskaberne ikke selv mellem disse roller,
og ofte er kunden (værft eller reder) ikke
bevidst om, at der er en forskel på disse
situationer. Hvor selskaberne optræder
som godkendende myndighed, må det
sikres, at dette sker enten under åben
konkurrence eller under samme vilkår og
samme kontrol som for offentlige myndigheder. I det omfang en godkendelse
er givet på vegne af en flagstat, må det
kræves, at alle klassifikationsselskaber
accepterer godkendelsen

Maritim Grønbog
Den 7. juni 2006 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om den maritime sektor i bred forstand. Grønbogen har været
under udarbejdelse siden marts 2005 og
har fået titlen: ”En fremtidig europæisk
havpolitik for EU: en europæisk vision for
havene”. Det er meningen, at den skal
danne udgangspunkt for en samlet mari-

tim EU-politik. Der lægges i grønbogen
op til, at der med fordel kan fastlægges
en integreret havpolitik, som er fælles for
de mange forskellige maritime sektorer,
og som kan frigøre uudnyttet potentiale i
form af vækst og arbejdspladser, samtidig
med at havmiljøet beskyttes bedre. Med
grønbogen lægges der op til en debat om,
hvordan man skal gribe dette an. Her inviteres alle til at komme med kommentarer og input i en høring, der løber fra den 7.
juni 2006 til udgangen af juni 2007.
Foreningen deltager aktivt i arbejdet med
grønbogen og samarbejder blandt andre
med Søfartsstyrelsen om udformningen af
et samlet dansk høringssvar.

Statsstøtte til skibsbygning
De eksisterende rammebestemmelser i
EU for statsstøtte til skibsbygning tilsigter at fjerne forskellene mellem reglerne
for skibsbygningsindustrien og for andre
industrisektorer. Der er således ikke længere gældende særordninger, der tillader
statsstøtte til skibsbygning, når der ses
bort fra, at der fortsat kan leveres skibe
under den nu udløbne TDM-ordning. Imidlertid gør der sig stadig særlige faktorer
gældende for skibsbygning – herunder et
internationalt regelsæt, der afviger fra
EU’s generelle regler. Dette er en del af
baggrunden for, at der er indført særlige
rammebestemmelser for statsstøtte til
skibsbygning på nogle områder. På foranledning af bl.a. Danske Maritime er
reglerne for støtte til skibsbygning på nogle af disse områder strammere end for
andre erhverv.
De aktuelle rammebestemmelser udløber
med udgangen af 2006. I august 2005
fremsatte EU-kommissionen en handlingsplan for ændringer på statsstøtteområdet, som den ønsker at gennemføre i løbet
af perioden 2005-2009. Handlingsplanen
indeholder en række meget generelle
forslag og tanker, som alle har grundlag
i EF-traktatens statsstøtteregler, hvorefter
Kommissionen har det afgørende skøn,
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om en støtte skal anses for konkurrenceforvridende eller tillades. Kommissionen
ønsker at strømline sine procedurer og
at gøre reglerne klarere, så der kommer
færre anmeldelser. Det er også hensigten at fremskynde beslutningsprocessen i
statsstøttesager.
Hovedformålet er mindre og mere målrettet statsstøtte. Hovedsigtet er således
i god overensstemmelse med Danske
Maritimes politik og holdning på statsstøtteområdet. Dog kan der være behov for
at justere Kommissionens udspil på flere
områder. Generelt vil hurtigere beslutninger kunne betyde, at de enkelte tiltag
undersøges mindre grundigt, hvilket øger
risikoen for konkurrenceforvridning.
Markedssvigt
En del statsstøtte begrundes med et svigt
i markedet eller en regional ulempe. Danske Maritime finder det væsentligt, at en
eventuel støtte ikke overkompenserer for
den fundne ulempe. Begrundelsen bør underbygges med objektive fakta, og inden
statsstøtte anvendes, bør der søges mere
direkte midler til fjernelse af ulemperne. I
regionaludviklingssammenhæng vil en infrastrukturinvestering ofte bedre udligne
regionale ulemper end statsstøtte til virksomheder. Kommissionens regelsæt bør
naturligvis kræve, at det dokumenteres,
at andre metoder til at fjerne markedssvigtet er undersøgt og ikke vil være tilstrækkelige.
Opgørelse af støtte
Ved en vurdering af statsstøttens værdi er
det vigtigt, at der sammenlignes med en
situation, hvor der ikke interveneres fra
offentlig side. Det er således ikke blot udbetalinger, der bør medtages, men tillige
lempelser, udskydelser og andre fordele,
der kan bestå i, at visse virksomheder
fritages for byrder, hvilket belaster deres konkurrenter. I denne forbindelse bemærkes, at begrebet statsstøtte også bør
omfatte tilfælde, hvor det offentlige ”sæl-

ger” en ydelse til kostpris, og hvor det
offentlige i kraft af sin status har lavere
omkostninger end private leverandører.
Eksempelvis bemærkes, at det offentlige
kan (og gør det i visse lande) sælge garantier uden at indregne kapitalomkostninger i garantiprisen, således som en
privat garantisælger må gøre.
Statsstøttekategorier og virksomhedsstørrelser
Kommissionen lægger op til at lempe begrænsningerne for ydelse af visse former
for statsstøtte og at fritage større støttebeløb end hidtil. Foreningen mener ikke, at
man bør acceptere, at miljøstøtte og redningsstøtte normalt kan anses for acceptable. Støtte til miljøformål bør kun gives
til investeringer, der indebærer væsentlige
forbedringer ud over lovpligtige krav. Man
bør være særlig opmærksom på, at Kommissionens fokus på den mest alvorlige
statsstøtte ikke leder til, at man overser
problemer omkring statsstøtte til mindre virksomheder og til virksomheder i
mindre synlige brancher. For den enkelte
virksomhed, der udsættes for statsstøttet
konkurrence, er virkningen lige alvorlig,
uanset om den opererer i en branche,
hvor virksomhedsstørrelsen ligger på få
ansatte, eller om virksomhederne omfatter tusinder af medarbejdere.
Samtidig med denne handlingsplan ønsker
Kommissionen at forlænge de eksisterende rammebestemmelser for statsstøtte
til skibsbygning, der som nævnt udløber
med 2006. Danske Maritime ser gerne, at
reglerne om støtte til innovation til skibsbygning strammes op og om muligt indarbe-

Side 19

Danske Maritime - Beretning 2005-2006

jdes i de generelle, horisontale regler for
forskning, udvikling og innovation, som
EU har under overvejelse. Foreningen
mener dog, at det er forsvarligt, at rammebestemmelserne forlænges for en kort
periode som foreslået med henblik på, at
Kommissionen kan indsamle relevante informationer og derefter foretage en relevant revision. En længere uændret forlængelse burde ikke være nødvendig og
bør undgås.
Innovationsstøtteordning
Rammebestemmelserne for stats-støtte
tillader bl.a. støtte med indtil 20 % af udgifterne til innovative dele af udviklingen
af produkter og produktionsprocesser.
Ifølge rammebestemmelserne retter innovationsstøtte sig mod værfterne, men
dette er ikke nødvendigvis ensbetydende
med, at leverandører til værfter ikke kan
opnå del i innovationsstøtte.
I løbet af 2005 og 2006 har Kommissionen
og CESA ligget i forhandlinger om en
eventuel forlængelse af innovationsstøtteordningen, som ellers udløber ved udgangen af 2006. Kommissionen har i den
forbindelse foreslået en forslængelse af
ordningen på 18 måneder, mens CESA har
foreslået en forlængelse på 24 måneder.

tiordningerne ikke bliver konkurrenceforvridende.

EMSA
Foreningen har i beretningsperioden haft
kontakt til Det Europæiske Agentur for
Søfartssikkerhed, EMSA, i forbindelse
med blandt andet sagen om de koreanske ventiler (sagen er nærmere beskrevet i afsnittet Koreanske ventiler ), hvor
Foreningen har fundet det væsentligt, at
Kommissionen forsynes med teknisk indsigt. Desværre har det ikke været muligt at
drøfte EMSA’s rådgivning af Kommissionen
i den konkrete sag, idet EMSA’s eventuelle
rådgivning betragtes som intern. Foreningen må konstatere, at Kommissionen
– selv med adgang til EMSA – næppe kan
sikre sig tilstrækkelig ekspertise på alle de
områder, der er relevante for det maritime
område, der omfatter såvel EU-direktivet
om maritimt udstyr som en række andre
retsakter, herunder Port State Control,
tilsyn med anerkendte klassifikationsselskaber og meget mere. Det forekommer
påtrængende med en udbygning af Kommissionens adgang til teknisk ekspertise,
hvis man skal undgå, at beslutninger
træffes på utilstrækkeligt eller endog forkert grundlag.

REACH
Garantiordninger
Efter at Kommissionen i december 2003
godkendte en tysk ordning for ydelse af offentlige garantier for oparbejdningskreditter til værfter og for slutfinansiering af
nye skibe, har flere andre lande etableret
tilsvarende ordninger. EU’s regler gør det
muligt, at der via sådanne ordninger fra
det offentlige kan ydes garantier på ikkekommercielle vilkår.
Industrien har igennem Leadership 2015arbejdet foreslået en europæisk garantiordning igennem Den Europæiske Investeringsbank. Danske maritime mener,
at en ordning på denne måde kan være
en god idé, idet den kan sikre, at garan-
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Den kommende kemikalielovgivning i EU,
REACH, hvilket er en forkortelse for Registrering, Evaluering, Autorisation af Kemikalier (=CHemicals), er en forordning
under udarbejdelse, der skal erstatte 40
eksisterende retsakter. Hovedindholdet
er en ændring af ansvarsfordelingen mellem myndigheder og erhverv, som gør, at
producenter og kemikaliebrugere (downstream users) i fremtiden har ansvar for
anvendelse og dokumentation af de anvendte kemikalier. Forslaget følger af den
hvidbog, Kommissionen udsendte i 2001
om kemikaliepolitik. Den efterfølgende
debat førte i 2003 til forslaget om REACH,
som siden har været debatteret i EuropaParlamentet og i Rådet.
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REACH indebærer, at ca. 30.000 stoffer
registreres i et centralt agentur over en
periode på 11 år. Stofferne opdeles i tre
grupper fordelt over de 11 år. Hvornår et
stof skal registreres afhænger af, hvor
meget der produceres eller importeres af
en enkelt leverandør – jo højere volumen
og jo færre leverandører, jo tidligere skal
registreringen ske.
REACH indebærer markante ændringer
for såvel kemikalieproducenter som kemikaliebrugere. Det indebærer, at også
virksomheder uden for kemikaliesektoren
vil have ansvaret for, at de rensemidler,
fugemasser, malinger m.v., de anvender,
er korrekt anmeldt til det kommende register, herunder at netop den anvendelse,
der sker i den enkelte virksomhed, er omfattet af anmeldelsen. Hvis en hidtidig anvendelse ikke er registreret, har man som
bruger ikke adgang til at anvende stoffet,
medmindre man selv indgiver de relevante
oplysninger. Dette kan vise sig vanskeligt
for en virksomhed uden for kemikaliesektoren. Kemikaliebrugere kan således stå
over for pligter, som de med den nuværende viden ikke kan leve op til. Der er
ikke i REACH indbygget nogen sikkerhed
for, at en kemikaliebruger har rettidig adgang til alle nødvendige oplysninger om et
stof, han anvender. Der er fokuseret på, at
stoffet ikke anvendes, hvis oplysningerne
og registreringen ikke er sket. For nogle
brugere vil dette betyde, at det med kort
varsel kan blive umuligt at anvende et bestemt produkt.

Under forhandlingerne har der været interessemodsætninger imellem især de
store kemikalieproducenter på den ene
side og de industrielle brugere (Downstream Users) og privatpersoner på en
anden side, idet producenterne typisk ønsker så begrænsede datakrav som muligt,
mens brugerne, såvel industrielle som
private, typisk ønsker mere og tidligere
information.
I samarbejde med Dansk Industri blev
der i juli 2005 afholdt en orientering af
de danske Europa-Parlamentsmedlemmer
om REACH. Der blev i denne forbindelse
nedsat en følgegruppe i DI med medlemskab af BASF A/S, Brancheforeningen
for sæbe, parfume og teknisk/kemiske
artikler, Brenntag-Nordic A/S, DA, Danske Maritime, Foreningen for Danmarks
Farve- og Lakindustri, Haldor Topsø A/S,
Handel, Transport og Serviceerhvervene
og Plastindustrien i Danmark.
Danske Maritime har i denne gruppe især
fremført, at det for industrielle brugere
af produkter, der indeholder kemikalier,
er vigtigt, at samme stof vurderes ens
uanset den kommercielle betegnelse og
leverandør – bl.a. af hensyn til ansvaret for arbejdsmiljøet, og at de såkaldte
”Downstream Users” må sikres rettidig
information om registrering af de stoffer
og produkter, de anvender. Begge disse
synspunkter møder modstand fra de store
europæiske producenter i den kemiske industri.
For at REACH skal fungere efter hensigten, er det en forudsætning, at der flyder
tilstrækkelige informationer fra kemikalieproducenter over produktleverandører
til den endelige bruger. Producenter skal
vurdere risici i forhold til såvel stoffernes
egenskaber, som den måde mennesker og
miljø eksponeres for dem. Producenterne
har derfor behov for oplysninger fra brugerne om anvendelsen af kemikalierne,
så de kan anmelde stofferne og informere
brugerne om eventuelle risici. Foreningens
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indsats fokuserer på at sikre et sådant informationsflow i rette tid.

EU BAT-noter
I forbindelse med implementeringen af
IPPC-direktivet (Integrated Polution Prevention and Control) har EU-Komissionen
nedsat en teknisk arbejdsgruppe, hvis
formål er at udarbejde en rapport om
BAT-noter (Best Available Technique).
BAT-noterne udarbejdes for anvendelse
af opløsningsmidler til overfladebehandling for alle brancher i EU. Hempel A/S
og Foreningen har sammen udarbejdet
høringssvar til de foreløbige udkast til
BAT-noter for den europæiske maritime
industri. De hidtidige udkast har, fra forfatternes side, været præget af manglende kendskab til den maritime industri,
hvorfor de indeholdt mange faktuelle fejl
og misforståelser. Fra dansk side er disse
fejl og misforståelser kommenteret over
for Miljøstyrelsen og tilgået CESA. CESA
er på et sent tidspunkt blevet inddraget i
høringsfasen, men har efterfølgende udarbejdet et høringssvar, der bl.a. indeholder
Foreningens høringsbemærkninger.

VOC-udslip
I CEPE (europæisk organisation for malingindustrierne) i en såkaldt ”Product
Oriented Group” blev der i 2005 arbejdet
med et forslag til ændring af EU’s regelsæt vedrørende udslip af organiske opløsningsmidler (VOC) fra bestemte typer
overfladebehandling.
Gruppen ønsker, at der for visse malingtyper etableres grænser for selve malingen – og ikke som i dag for virksomheder.
Grænserne skulle fastsættes forskelligt
efter typen på malingen ud fra en forventning om sammensætningen og det samlede forbrug af de forskellige typer. Efter
forslaget skulle maling, der ikke overholder VOC-grænsen, ikke kunne sælges
til enhver, men kun til brugere, der på
anden måde overholder EU’s regelsæt vedrørende VOC-udslip. Ideen skulle være,
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at den enkelte bruger af maling kunne
vælge mellem den nuværende regulering og den foreslåede nye. Det forekommer dog tvivlsomt, om en sådan valgmulighed reelt kan indføres. Grænserne for
nogle typer maling kunne ligge over den
gennemsnitligt acceptable og andre under, således at det samlede udslip med en
given fordeling ville ligge under det krævede niveau.
Med valgfrihed for virksomhederne ville
formentlig alle virksomheder, hvis samlede udslip ligger under grænserne, vælge
kontrol på virksomhedsniveau, mens nogle af de virksomheder, der vælger kontrol efter maling typen, vil gøre det, fordi
de har behov for malinger med højt VOCindhold. Der er i gruppens forslag intet,
der sikrer, at sådanne virksomheder ikke
har en VOC-udledning, der ligger over
det krævede niveau. Den samlede VOCudledning ville med et system som foreslået af gruppen risikere at blive meget
højere end det tilsigtede.
Danske Maritime har foreløbig uformelt
over for Kommissionen reageret negativt
på CEPE-gruppens arbejde, idet forslaget tillige synes at indebære, at en del
fleksibilitet kan gå tabt.

Koreanske ventiler
I flere år har Foreningen søgt en afklaring af det danske forbud mod visse koreanske sikkerhedsventiler til flammesikring
af skibstanke. Det danske forbud har
været på plads siden februar 2004, og i
juni 2005 anerkendte EU-Kommissionen,
at det var rimeligt og forsvarligt og opfor-
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drede alle EU-medlemsstater til at sikre,
at disse ventiler fremstillet af TANKTECH
Co. Ltd., Sydkorea, blev fjernet fra de
skibe, hvorpå de var monteret. Kommissionen anbefalede tillige en række prøver,
der skulle finde sted på et laboratorium,
der kunne accepteres af såvel Søfartsstyrelsen som den koreanske producent. En
enkelt prøve er gennemført. Den bekræftede baggrunden for det danske forbud, og
producenten har herefter ikke ville lade
flere prøver foretage uden for Sydkorea.
Det er under sagen kommet frem, at ventilerne på trods af typegodkendelsen ikke
er ens, men er fremstillet med forskellige
egenskaber. Man kan altså ikke af nummeret på typegodkendelsen se, hvilke
egenskaber ventilen har. Dokumentationen for godkendelsen indeholder ikke –
som ellers krævet af IMO – en tegning af
den godkendte ventil. Man kan altså heller
ikke ved en undersøgelse af selve ventilen
se, om den er den godkendte type eller
ej. Det forekommer derfor indlysende, at
typegodkendelsen må trækkes tilbage, og
at alle de ventiler, der bærer den pågældende godkendelse, og som allerede er
installeret på skibe, enten må afprøves
eller erstattes med nye.
Det er dog stadig uafklaret, hvad der nu
skal ske. I sidste årsberetning skrev vi,
at det forekom os urimeligt, at direktivets
hovedformål – at sikre et ensartet indre
marked – først efter en årelang sagsbehandling så ud til at blive opfyldt. Det var
imidlertid for optimistisk en vurdering. Nu
yderligere et år efter er der stadig ikke nogen ensartet EU-vurdering af ventilerne.
I Tyskland og Danmark er de forbudt,
og Italien har udstedt advarsler. Ventilerne er imidlertid stadig forsynet med det
såkaldte ’Rat’-mærke, som angiver, at
de er typegodkendt efter EU’s maritime
udstyrsdirektiv, og de fleste europæiske
flagstater accepterer dem, som om de
opfyldte kravene. EU-Kommissionen har
ikke bemyndigelse til at forbyde ventilerne, men som vogter af, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser,

kunne Kommissionen afkræve medlemsstaterne en forklaring på, hvad de havde
tænkt sig at gøre. Især har Frankrig som
den medlemsstat, der har godkendt Bureau Veritas, hvis godkendelse af Tanktech ventilerne stadig opretholdes, ifølge
direktivet pligt til at ’træffe passende foranstaltninger’. Hvad dette skal være er
principielt overladt medlemsstaten, men
dette råderum betyder ikke, at medlemsstaterne har ret til intet at foretage sig
– eller til at foretage sig noget, der ikke
effektivt fører til, at ventilerne kan behandles ensartet i hele EU.
Kommissionen må derfor afkræve den
franske regering en forklaring på, hvad
den har foretaget sig, og er det ikke tilstrækkeligt, må Kommissionen – eventuelt med EF-domstolens hjælp – sikre
sig, at Frankrig skrider ind. Vi kan ikke
være tjent med et system, hvor et sikkerhedsmæssigt vigtigt produkt forbydes
i en medlemsstat, fordi det ikke lever op
til internationale krav, men fortsat kan benyttes i andre.

Servicedirektiv
Den 29. maj 2006 vedtog EU’s ministerråd
enstemmigt en politisk aftale om Servicedirektivet og dermed en ny samlet kompromistekst til direktivet. Rådets aftale
ændrer ikke hovedsubstansen i den tekst,
som Parlamentet vedtog i dets første behandling, men ordlyden er forskellig fra
den. Hermed er vejen banet for, at et direktiv kan vedtages endeligt i nær fremtid. Det forudsætter, at Parlamentet og
Rådet er enige om en enslydende tekst,
hvilket nu kan ske, hvis Parlamentet ve-
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dtager samme tekst som Rådet. Kompromisset indeholder bl.a. en frist på tre år til
gennemførelsen.
Hensigten med det oprindelige forslag
var, at servicedirektivet skulle gøre det
lettere at udbyde service hen over landegrænserne i EU. For Danske Maritimes
medlemmer betyder direktivet øgede muligheder for eksport af serviceydelser. Debatten i Danmark og i resten af EU har
især koncentreret sig om ulemperne ved
import af serviceydelser. Direktivforslaget
omfatter ikke ansættelsesvilkår, men på
trods af dette er der opstået en udbredt
modstand mod direktivet, som anses for
at være en trussel mod danske overenskomster. Denne modstand har medført
en del begrænsninger i den endelige udformning af aftalen, og direktivet skaber
derfor ikke helt det åbne marked, som var
hensigten. Det udgør dog en vis forbedring i forhold til den nuværende situation.

Det tyske marked for maling
Foreningen er blevet opmærksom på, at
der i Tyskland tilsyneladende i flere sammenhænge anvendes godkendte lister
over produkter, der i realiteten begrænser den frie adgang til markedet. I den
konkrete sag opføres godkendte produkter på en liste, mens produkter, der opfylder samme funktionskrav (men har en
afvigende sammensætning), nok tillades
markedsført, men ikke optages på listen.
Listen er udfærdiget af tyske myndigheder til brug for indkøb og udbud af projekter, men den benyttes også af private
og af myndigheder i andre – især østeu-
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ropæiske – lande. Listen fungerer dels
som et kvalitetsstempel, dels som et nemt
tilgængeligt opslagsværk. Produkter, der
ikke står på listen, har derfor vanskeligt
ved at slå igennem – også selvom de måtte
være både billigere og bedre. Foreningen
har i anledning af den konkrete sag taget
kontakt til Erhvervs- og Byggestyrelsen,
der er kontaktpunkt for SOLVIT – et hurtigt arbejdende kontaktsystem inden for
EU, der søger at løse sådanne problemer
inden for en frist af få uger uden brug af
domstole eller formelle klager til EU-Kommissionen. Det danske SOLVIT-center var
bekendt med andre eksempler på, at der
i Tyskland arbejdes med sådanne godkendte lister. Senere har det vist sig, at
også EU-Kommissionen er bekendt med,
at Tyskland agerer på denne måde.
Også det tyske SOLVIT-center var villig til
at gå ind i sagen på dansk side, men det
viste sig vanskeligt for det underbemandede SOLVIT-center at slå igennem. Først
da Foreningen tog uformel kontant med
EU-Kommissionen og denne forespurgte
i Tyskland, kom der en vis åbning fra de
tyske myndigheders side.
Sagen synes at vise, at markedsadgangen
i det indre marked ikke er så åben, som
reglerne skulle gøre den. Det har været
tydeligt, at de tyske myndigheder ikke
har følt det som et problem, at de måske
ikke fik tilbudt markedets mest konkurrencedygtige produkt. De var tilfredse med
sagens tilstand, også selvom produkterne
måtte være både dyrere og dårligere. Der
var ingen erkendelse af, at et lukket system som det foreliggende virker kvælende
på innovation til skade for hele samfun-
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det, herunder køberne og den tyske stat.
Foreningen forventer, at den foreliggende
konkrete sag kan finde en løsning, men
så gerne, at sagen blev et fortilfælde, der
generelt kunne åbne markederne.

Men den lokale EU-regel er ikke tilstrækkelig til at sikre, at skibe, der ikke sejler
under EU-flag omfattes af forbudet, og en
produktion af TBT-maling uden for EU er
således forsat en mulighed.

I en kommende revision af SOLVIT-systemet bør der lægges vægt på, at de enkelte
centre tildeles tilstrækkelige ressourcer,
og at der etableres en klage adgang til
Kommissionen.

Danske Maritime har i mange år jævnligt
opfordret miljøministrene til presse deres
europæiske kolleger til at sikre ratifikation
af AFS-Konventionen. Dette har tilsyneladende ikke være effektivt, og det er derfor
på tide, at der overvejes nye mekanismer,
der kan sikre en hurtig ratifikation i alle
EU lande – også de, der ikke måtte sætte
en egen høj prioritet på maritime konventioner. Disse forslag har Foreningen
søgt at uddybe i drøftelser med Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen, men er blevet
mødt med indvendinger af juridisk art,
herunder om kompetencefordeling mellem EU og medlemsstaterne. Indholdet
af reglerne er for så vidt angår AFS-Konventionen identisk i EU-retsakten og IMOkonventionen. Derfor forekommer det ikke
overbevisende, at gennemførelsen af den
ene har kunnet ske ubesværet på samme
måde som for andre EU-retsakter, mens
den anden af angiveligt tungtvejende
statsretslige grunde kræver en omstændelig proces, som udskyder en global indførelse af de regler, som allerede gælder
i EU. Konsekvensen af disse formelle juridiske overvejelser er, at miljøbeskyttelsen ikke kan håndhæves over for
tredjelandes skibe i vore farvande.

Ratificering af miljøkonventioner
EU har med aktiv dansk indsats i flere tilfælde opnået enighed om internationale
miljøregler, som ikke alle EU-lande har
ratificeret. Et af eksemplerne er konventionen om Anti-Fouling Systemer (AFSKonventionen), der var forudset at skulle
forbyde TBT-holdig bundmaling på skibe
fra og med 2003. Danmark og EU var
meget aktive under forhandlingerne, men
aftalen er indtil nu kun ratificeret af EUlandene Cypern, Danmark, Grækenland,
Letland, Luxembourg, Polen, Spanien,
Sverige og Norge. Herudover har Antigua & Barbuda, Bulgarien, Japan, Nigeria,
Rumænien, Saint Kitts and Nevis og Tuvalu ratificeret konventionen. I alt 16 lande,
der repræsenterer 17,27 % af verdenstonnagen. En ikrafttræden kræver 25 lande,
der repræsenterer 25 %, hvilket indebærer, at EU landene alene kan sikre en ikrafttræden blot ved at ratificere konventionen
og dermed sikre, at aftalen også vil være
gyldig over for skibe fra tredjelande.
Det er formentlig de interne EU-regler,
der forbyder TBT, der har medvirket til at
fjerne fokus fra den nationale ratifikation.

Andre
hold

internationale

for-

IMO
Danske Maritime er en meget aktiv deltager i udvalgte komitéer under IMO
(International Maritime Organisation)
– dels som del af den officielle danske
delegation, dels som medlem af den europæiske værftsorganisation, CESA, der
har en selvstændig repræsentation i IMO.
Foreningen har igennem arbejdet i IMO
indflydelse på mange væsentlige beslutninger til gavn for Foreningens medlem-
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mer. Foreningen arbejder generelt for
høje internationale standarder, som både
er til gavn for sikkerhed og miljø til søs
og en fordel for danske virksomheder,
der konkurrerer på høj kvalitet og teknisk
kunnen.
Ikrafttrædelse af NOx-aftalen
MARPOL protokollen fra 1997, der regulerer luftforurening med SOx og NOx, Bilag
VI til MARPOL, trådte i kraft den 19. maj
2005. Ikrafttrædelsen er tilbagevirkende
for motorer, der er installeret efter 1. januar 2000. Foreningen har i en årrække i
samarbejde med de danske myndigheder
søgt at tilskynde IMO’s medlemmer til
at ratificere protokollen og byder derfor
denne ikrafttrædelse velkommen.
Den praktiske anvendelse af reglerne indebærer, at NOx-udledningen fra skibsmotorer skal kontrolleres, hvilket har
givet anledning til en del tekniske drøftelser i IMO-regi. Protokollen tillader typegodkendelse af motorerne og foreskriver
grænser for NOx-udledning under laboratorieforhold, som ikke meningsfyldt kan
sammenlignes med faktiske driftsforhold.
Dette indebærer, at kontrollen ikke blot
kan gennemføres ved at foretage direkte
kontrolmålinger på motorer i drift, idet der
ikke er vedtaget grænseværdier for motorer i drift, men alene grænser for typegodkendelsen. Det bør derimod sikres, at
motorerne under drift ikke afviger fra de
typegodkendte eller drives under vilkår,
der afviger fra de typegodkendte.
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Goal-based construction standards
Det har i nogen tid været hensigten i IMO
Maritime Safety Committee, at fremtidige
standarder for nye skibe skal baseres på
risikovurderinger og opstille funktionskrav
og dermed ikke konstruktionskrav eller
kvantitative krav. Disse nye standarder
skal herefter udfyldes af mere specifikke
krav stillet af flagstater og klassifikationsselskaber. IMO’s sikkerhedsgruppe
(Maritime Safety Committee – MSC) er
efterhånden nået til generel enighed om
et system i fem niveauer bestående af
mål (niveau I), funktionskrav (niveau II),
kriterier for efterprøvning (niveau III),
tekniske fremgangsmåder og retningslinjer, klassifikationsregler og industristandarder (niveau IV) og codes of practice
samt sikkerheds- og kvalitetssikringssystemer for skibsbygning, drift, vedligeholdelse, uddannelse mv. (niveau V).
Parallelt med det mere teoretiske arbejde
om standarder er der foregået et arbejde
om forbedring af kravene til bulk carriers
og tankskibe. Disse har givet sig udslag
dels i Common Structural Rules for Tankers and Bulk Carriers, som IACS vedtog
ved årets udgang, dels i et forslag til en
standard for coating af ballasttanke i bulk
carriers.
Coating-forslaget blev udarbejdet i en arbejdsgruppe under MSC bestående af især
rederi- og klassifikationsinteresser som et
konkret ’draft performance standards on
coating’. Forslaget var meget vidtgående
og omfattede bl.a. krav om 15 års holdbarhed for overfladebehandlingen uden
nærmere krav om vedligeholdelse. Arbejdet vedrørte i sit udgangspunkt alene
ballasttanke i bulkcarriers, men blev på et
møde i MSC i marts 2005 udvidet til at
gælde overfladebehandling i alle lukkede
rum på alle skibstyper. Foreningen fik
gennem et tæt samarbejde med CESA,
Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen gennemført en mere realistisk udformning af coating-standarden, der dels
kunne begrænses til dobbelte sider i bulk
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blive tale om at bidrage til et dokument
(’green passport’), der følger skibet, og
hvori indholdet af miljøskadelige stoffer
angives. For reparationsværfter kan der
evt. blive tale om, at et sådant dokument
kan danne basis for nye opgaver med at
fjerne bestemte miljøskadelige elementer
fra skibe, inden de sejles til ophugning.

carriers og ballasttanke i alle skibstyper, dels kunne tilpasses erfaringer gjort
uden for den forholdsvis snævre kreds,
der havde udarbejdet oplægget. Det blev
således muligt at undgå krav, der i visse
tilfælde ville have reduceret kvaliteten af
rustbeskyttelsen.
Ophugning af skibe
Sagen om den tidligere danske færge
’Kong Frederik IX’ fremkaldte i 2005 et
dansk bidrag til den proces, der længe har
kørt i IMO omkring ophugning af skibe.
Udgangspunktet for debatten i IMO har
blandt andet været uenighed om, hvorvidt
skibe, der stod foran ophugning, skulle
behandles efter ’Basel konventionen’, der
regulerer eksport af farligt affald fra OECDlande, eller efter et særligt regelsæt, der
udvikles i IMO. Det foreløbige resultat er,
at der i IMO-kredsen blev udarbejdet en
række anbefalinger, som en arbejdsgruppe undersøger for elementer, der kunne
indgå i en bindende aftale. Det danske
bidrag til denne proces er i vidt omfang
at søge IMO-reglerne tilnærmet ’Basel
konventionen’, der også udgør grundlaget
for EU-reguleringen af emnet. Dette synspunkt synes at kræve en mere vidtgående
aftale, end der ser ud til at være mulighed
for, og lader sig næppe helt forlige med de
almindelige havretlige regler, som placerer hovedansvaret for skibe på flagstaten.
For producenter af skibe og udstyr til
skibe synes der ikke at være nogen
væsentlig forskel på de forskellige forslag,
der er fremsat, idet det hidtidige arbejde tyder på, at der formentlig alene kan

Omkostningerne ved udarbejdelse af et
’green passport’ til et eksisterende canadisk skib har vist sig at være forholdsvis
begrænsede (ca. $20.000). I dette beløb
er kun medtaget registrering, ikke fjernelse af miljøskadelige elementer under
betryggende former.

CESA
Community of European Shipbuilders Association, CESA, er de europæiske værftsorganisationers samarbejdsorgan og
repræsenterer skibsværftsforeninger i
EU-lande og enkelte andre europæiske
lande over for bl.a. EU-kommissionen
og Europa-Parlamentet. CESA har sekretariat sammen med European Maritime
Equipment Committee, EMEC, som CESA
samarbejder med om en række emner.
Danske Maritime deltager aktivt i arbejdet i såvel CESA som EMEC – bl.a. for
at trække beslutninger og aktiviteter i en
markedsorienteret retning, idet arbejdet
i CESA fortsat præges af en tradition for
en betydelig statslig deltagelse i beslutningsprocesser og økonomi i den maritime industri. Den danske deltagelse er
ikke mindst vigtig, da CESA af EU-kommissionen er anerkendt som et talerør for
skibsbygningsindustriens synspunkter og
interesser i Europa.
Arbejdet i CESA har siden 2003 bygget
på LeaderSHIP 2015-projektet, der sigter
mod at forbedre rammevilkårene for den
europæiske maritime industri på en lang
række områder.
En række arbejdsgrupper i CESA arbejder
med emner som internationale markedsvilkår og -aftaler, finansiering af skibe,
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markedsovervågning og prognoser for
markedsudvikling, forskning og udvikling,
maritimt forsvar, tekniske krav til skibe
osv. Foreningen er aktiv i de fleste af disse
grupper.
Foreningen har også i det forløbne år deltaget i det såkaldte JECKU-samarbejde,
hvor topledere fra værfter i Japan, Europa, Kina, Korea og USA mødes og drøfter
emner af fælles interesse. Dette samarbejde benyttes til at udbygge Foreningens
gode kontakter til skibsbygningsindustrierne i Japan, Korea og Kina. Foreningen
varetager fortsat formandskab og sekretariat for CESA’s arbejdsgruppe for udarbejdelse af skibsbygningsprognoser.
CESA Technical Advisory Committee –
TAC
Den Tekniske Komité I CESA mødes ca. 10
gange årligt for at drøfte CESA’s udtalelser
i IMO, reaktioner på forespørgsler fra EUKommissionen og andre emner af teknisk
karakter. I det forløbne år har dette omfattet klassifikationsselskabernes rolle og
det internationale samarbejde i CESS (se
afsnittet om JECKU). Kommissionens maritime agentur, EMSA, etablerede i 2004
et panel, ”Double Hull Panel”, der skulle
overveje, hvorledes sikkerheden for tankskibe med dobbelt skrog kunne forbedres.
TAC har i den forbindelse afgivet en række
forklaringer og udtalelser om skibsteknik
til Kommissionen, men har ikke deltaget i
panelets arbejde, da produktionen af disse
skibe er domineret af værfter i fjernøsten.
Væsentlige emner i TAC har været forberedelse af CESA’s bidrag til IMO vedrørende
”Common Structural Rules” – herunder
især en standard for overfladebehandling
af tanke og lukkede rum og vedrørende
IMO’s nye arbejdsform – Goal based construction standards (GBS). I TAC har man
endvidere kommenteret at oplæg til et
nyt EU-regelsæt vedrørende miljø- og arbejdsmiljømæssige krav ved overfladebehandling i overensstemmelse med IPPCdirektivet fra 1996, der i vidt omfang
tilstræber miljøkrav svarende til dem,
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der allerede gælder i Danmark. Arbejdet
i IMO om ophugning (Recycling) af skibe
har mest fokus på forhold, der ikke har
betydning for værfter, men TAC har søgt
at sikre, at der ved drøftelserne af miljøfarlige elementer i nybyggede skibe ikke
mistes fokus på skibets og besætningens
sikkerhed under skibets drift til fordel for
miljøvenlighed under ophugning.
LeaderSHIP 2015
Efter initiativ fra CESA blev projekt LeaderSHIP 2015 søsat i 2003. På otte udvalgte
områder har Kommissionen og industrien
gennem fælles arbejdsgrupper udarbejdet
oplæg til initiativer og emner, hvor der kan
sættes ind for at forbedre den europæiske
maritime industris rammevilkår. Blandt
fokusområderne kan nævnes etablering
af lige eller mere lige konkurrencevilkår
internationalt uden statslige forvridninger,
fremme af forskning, udvikling og innovation samt forbedring af finansieringsvilkår.
På et møde mellem Kommissionens viceformand og industrikommissær Günther
Verheugen og topledere fra skibsbygningsindustrien i december 2005 blev de
hidtil opnåede resultater drøftet, ligesom
igangværende aktiviteter blev prioriteret.
Kommissionen har ved flere lejligheder
henvist til LeaderSHIP 2015 som model
for, hvordan en praktisk, sektoriel industripolitik kan udformes.
Danske Maritime har siden idéfasen været
en aktiv deltager i LeaderSHIP 2015. Projektet udgør et brud på den statsstøttel-
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inje, som tidligere prægede politikken i de
fleste EU-lande, og som Danske Maritime
er stærk modstander af. LeaderSHIP 2015
fokuserer på, hvordan industrien gennem
egen konkurrencekraft og med udgangspunkt i rimelige rammevilkår kan styrke
industriens globale markedsposition.
Den europæiske skibsværftsindustri udgør
et hjemmemarked for de europæiske producenter af maritimt udstyr. En styrkelse
af værftsindustrien ses også som en fordel
for de europæiske producenter af maritimt udstyr. De europæiske værfter bygger overvejende teknisk komplicerede
skibe, hvori der indgår relativt betydelige
leverancer af avanceret udstyr. Værdien
af materialer og maritimt udstyr kan for
sådanne skibe udgøre mere end 2/3 af et
skibs værdi.

EMEC
Foreningen er i 2006 indmeldt i European
Marine Equipment Council – EMEC. EMEC
har i en årrække haft fælles sekretariat
med CESA, og da det blev besluttet at
styrke organisationen, fandt danske Maritime det naturligt at indtræde. EMEC har i
det forløbne år bl.a. fokuseret på metoder
til forbedring og simplificering af klassifikationsselskabernes procedurer for godkendelse af maritimt udstyr. Nogle af disse
procedurer har over årene udviklet sig til
at være unødvendigt arbejdsmæssigt og
omkostningsmæssigt belastende, bl.a.
som følge af en omfattende duplikering af
prøver og certifikater, hvilket ikke bidrager
til den maritime sikkerhed. EMEC deltager
i denne sammenhæng i drøftelser med
EU-kommissionen og relevante grupper i
Europa-Parlamentet om et forslag til nye
bestemmelser om skibsinspektion og opgaver for de maritime administrationer.
Forslaget lægger bl.a. op til, at klassifikationsselskaberne skal aftale, hvordan de
gensidigt kan godkende hinandens certifikater. Danske Maritime støtter forslaget, som – hvis det vedtages – kan føre
til både besparelser og – gennem øgede
kvalitetskrav – en styrkelse af den mari-

time sikkerhed og den europæiske maritime industris konkurrenceevne.
EMEC er endvidere – sammen med bl.a.
CESA – en aktiv medspiller i udformningen
af den maritime del af EU’s 7. rammeprogram for forskning og udvikling, ”Waterborne” – se nedenfor i afsnittet ”WATERBORNE Maritim teknologiplatform ”.

Skibsbygning og OECD
Der har gennem en længere årrække
været forhandlet i OECD om en aftale om
afvikling af statsstøtte i form af subsidier
og andre konkurrenceforvridende foranstaltninger i de deltagende lande. Forhandlingerne har de seneste år foregået i en
særlig forhandlingsgruppe, SNG, Special
Negotiatiating Group. Ved et møde i slutningen af september 2006 konstaterede
forhandlerne, at synspunkterne hos de
toneangivende lande var for langt fra hinanden til, at en aftale var realistisk mulig, og forhandlingerne blev derfor suspenderet med henblik på, at parterne
kunne genoverveje positionerne og evt.
genoptage forhandlingerne på et senere
tidspunkt.
Sideløbende med suspensionen af forhandlingerne i SNG besluttede OECD at
afvikle sine aktiviteter inden for en række
sektorområder, herunder skibsbygning,
med udgangen af 2005. På initiativ af en
række medlemsstater blev det imidlertid
i foråret 2006 aftalt at videreføre OECD’s
aktiviteter på skibsbygningsområdet på
lavt blus baseret på et særligt budget tilvejebragt af de deltagende lande.
Danske Maritime har på det kraftigste
støttet, at OECD’s aktivitet på skibsbygningsområdet videreføres for derigennem
at bevare en platform for dialog mellem
de væsentligste skibsbygningslande.
Et første møde i dette nye set-up blev afholdt i juli 2006. Det blev bl.a. aftalt at
arrangere en work-shop i december med
deltagelse af en række væsentlige skibsby-
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ske Maritime er aktiv i dette arbejde gennem CESA Technical Advisory Committee og gennem CESA’s repræsentation
i IMO, hvor Foreningen ofte deltager. En
uhensigtsmæssig udformning af tekniske
regler om skibes konstruktion kan have
væsentlige økonomiske konsekvenser for
maritime producenter inklusive værfter og
kan bl.a. påvirke konkurrenceforholdene
mellem virksomheder.

Internationale arbejdsmiljøforhold

gningslande uden for OECD, herunder
Kina. Også skibsbygningsindustrien er inviteret til at deltage med indlæg.

JECKU
JECKU (Japan, Europe, China, Korea, USA)
betegner en struktur, hvor topchefer for
en række af verdens førende skibsværfter
mødes regelmæssigt; typisk en gang om
året. På møderne drøftes fælles problemer
og udfordringer, herunder den globale
markedsudvikling og udviklingen i omkostninger. Også den danske skibsbygningsindustri er repræsenteret. Idet vilkårene for
skibsbygning i de repræsenterede lande
er meget forskellige, er deltagernes holdninger og synspunkter også meget forskellige. Ved de seneste drøftelser har der
især været fokuseret på den eksplosive
vækst i værftskapacitet, der finder sted i
især Kina i disse år. Hvis væksten fortsætter, kan der i løbet af få år kan udvikle sig
en betydelig global overkapacitet.
En særlig gruppe med tilknytning til JECKU,
Committee for the Elimination of Substandard Ships, CESS, blev i efteråret 2005
omstruktureret og fik nyt navn: Committee on Expertise in Shipbuilding Specifics.
Gruppen, der omfatter JECKU-landene,
har til formål at koordinere værftsindustriens synspunkter på tekniske spørgsmål.
Eksempelvis drøftes skibsbygningsrelaterede spørgsmål i relation til IMO- og
klasseregler for overfladebehandling af
tanke og andre lukkede rum i skibe. Dan-
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Med medlemsvirksomhedernes aktiviteter på det globale marked udsendes
flere og flere medarbejdere til service-,
inspektions- og installationsopgaver på
værfter i den øvrige verden. Foreningen
har gennem internationale tidsskrifter
løbende registreret ulykker af alvorlig art,
der forekommer globalt i forbindelse med
maritim industri, og efterfølgende analyseret årsagerne til disse ulykker. Informationer herom er tilgået medlemsvirksomhedernes sikkerhedsledere, der bl.a.
anvender oplysningerne til informationer
og regler for udsendt personel.
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Medlemsvirksomhedernes
Værfter
Nybygning
Moderne skibsbygning omfatter langt
mere end de aktiviteter, der foregår på
værfterne. Gennemsnitligt kan op mod to
tredjedele af omsætningen ved bygning af
nye skibe henføres til virksomheder, der
optræder som leverandører til værfterne.
Den internationale konkurrence inden for
skibsbygning nødvendiggør, at værfterne
i alle lande handler globalt, og danske
maritime leverandører har en god basis
for deres stærke globale position. Danske værfter betjener sig på samme måde
af underleverandører – også i udlandet,
og en stor og konkurrencedygtig dansk
marineudstyrsindustri udgør en vigtig del
af den maritime industri.
Nybygningen af skibe er derfor en indikator for markedet for udstyr og underleverancer til skibsbygning. Nybygningsproduktionen ved Foreningens medlemsværfter

aktivitet

er illustreret i Figur 2, mens den globale
nybygningsaktivitet omhandles i afsnittet
”Internationale markedsforhold”.
Den afleverede tonnage var tæt på 60 %
større i 2005 end i 2004 opgjort i kompenseret bruttotonnage (enheden kbt er
et standardiseret mål for arbejdsindsatsen
på værfter ved bygning af nye civile skibe).
I 2005 afleverede værfterne 10 skibe på i
alt 346.000 kbt eller 507.000 bt, hvor i
alt 11 skibe på tilsammen 220.000 kbt.
eller 302.000 bt blev afleveret i 2004. Den
afleverede tonnage fra medlemsværfterne
i 2005 er nærmere specificeret i bilag 2
og 3.
Værdien af den afleverede tonnage androg 3,9 mia. kr. i 2005 mod 2,9 mia. kr.
i 2004.

Skibsreparation
Det generelt gode fragtmarked har givet
sig udtryk i større reparations- og vedlige-

Figur 2: Skibsprod. ved Foreningens medlemsværfter 1977-2005

Kilde: Danske maritime
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holdelsesaktivitet i beretningsperioden,
hvor flere danske reparationsværfter da
også har mærket en fremgang på markedet for skibsreparation. Belægningen ved
disse værfter var derfor generelt god
i perioden. Prisniveauet for skibsreparationer var presset som følge af hård
konkurrence også danske reparationsværfter imellem. Der var dog i perioden
en tendens til bedre priser – ikke mindst
på grund af de gode fragtrater, der gjorde
rederne mere fokuserede på at vælge reparationsværfter med korte leveringstider
og høj leveringssikkerhed – områder hvor
danske værfter står stærkt.

Ordretilgang og -beholdning
Tilgangen af nye ordrer i 2005 androg 14
skibe på tilsammen 1.280.000 bt eller
1.321.000 dwt. Ordrebeholdningen ved
udgangen af 2005 var på 14 handelsskibe,
hvortil kom 4 orlogsfartøjer til forsvaret.
Tilgangen af nye ordrer i 2005 var højere
end i 2004, hvor den androg 8 skibe på
tilsammen 211.000 bt. eller 257.000 dwt.
Opgjort i kompenserede bruttoton var ordretilgangen i 2005 på 843.000 kbt mod
158.000 kbt i 2004. Ordretilgangen steg
således med over 400 % i forhold til året
før. Ordretilgang og ordrebeholdning er
for perioden 1990-2005 angivet i tabel

1. Tilsvarende oplysninger for perioden
1977-2005 findes i bilag 4, og ordrebeholdningen ultimo 2005, specificeret på
skibstyper, findes i bilag 1.
Den samlede ordrebeholdning ved Foreningens medlemsværfter ved udgangen af
2005 omfattede 18 skibe på tilsammen
895.000 bt eller 866.000 dwt mod i alt
14 skibe på tilsammen 120.000 bt. eller
134.000 dwt ved udgangen af 2004. Det
skal bemærkes, at dødvægttonnage er et
mål, der ikke eksisterer for alle skibstyper,
herunder specialskibe og militærfartøjer.
Den samlede værdi af ordrebeholdningen
på nye skibe var ved udgangen af 2005 5
mia. kr. mod 2,2 mia. kr. ved udgangen
af 2004.

Maritimt udstyr
Den rekordhøje efterspørgsel på det internationale nybygningsmarked for skibe gav
i 2005 gode vilkår for producenter af maritimt udstyr og komponenter. Denne vækst
var ligesom de foregående år primært
drevet af øget transport til og fra Kina.
Danske Maritimes medlemmer står for
betydelige leverancer til skibe bygget i de
asiatiske lande såvel som i de europæiske

Tabel 1: Ordretilgang og -beholdning ved Foreningens medlemmer

Kilde: Danske maritime
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lande, og Foreningens medlemmer nød
generelt godt af udviklingen.

Aftersales service
Danske Maritime har en erfa-gruppe, som
beskæftiger sig med aftersales service.
Gruppen har et tæt samarbejde med DTU
og arbejder for tiden på at få et innovationsprojekt påbegyndt i begyndelsen af 2007
med henblik på at optimere medlemsvirksomhederne aftersales service. Projektet,
som allerede nu har fået tilslutning fra
flere af vores medlemsvirksomheder, vil
finde sted over en periode på 3 år, begyndende i april 2007. Erfa-gruppen har
allerede fået udarbejdet en opgave i samarbejde med en gruppe DTU-studerende
og udvalgte medlemsvirksomheder.

De enkelte medlemmer
ACTA A/S, der producerer skibskraner,
davider og anden dæksudrustning, havde
i 2005 en kraftigt stigende omsætning,
som lå 25 % højere end i 2004. ACTA A/
S har igennem de senere år haft et øget
fokus på service, hvilket har styrket virksomhedens image betydeligt, ligesom det
har betydet større markedsandele. ACTA
A/S har udviklet et nyt koncept, ”onestop-deckservice”, der bl.a. hviler på et
web-baseret værktøj, der gør det muligt
for alle deltagere i et projekt at registrere
sig og finde alle nødvendige oplysninger.
De nye initiativer på serviceområdet har
været en succes med stigende aktivitet til
følge. En stor del af produktionen foregår
i Kina og Polen.

Damcos A/S, der producerer og leverer
systemer og komponenter til fjernstyring
af ventiler samt tankmåling specielt til
marine- og offshoreindustrien, har også
i 2005 befæstet sin position som en af
verdens førende leverandører på området.
Virksomheden, som i starten af 2005 ændrede navn fra Danfoss Marine Systems
A/S til Damcos A/S, har i løbet af 2005 flyttet en del af produktionen til Kina, hvilket
skal ses som en investering i fremtiden,
idet selskabets indtjeningsevne ventes
positivt påvirket af etableringen. Udover
fabrikken i Kina har Damcos også produktionsfaciliteter i både Danmark og Korea.
I 2005 øgede Damcos den konsoliderede
omsætning med 15 % fra 405,2 mio. kr.
til 466,3 mio. kr. i forhold til året før, og en
tilsvarende vækstrate forventes i 2006.
Danyard Aalborg A/S havde i 2005 en
stille periode på grund af et tyndt reparationsmarked. Aktiviteterne i beretningsperioden var koncentrerede om reparations- og ombygningsarbejder på tidligere
leverede superyachts og salg af reservedele.
Hempel A/S opnåede i beretningsperioden et rekordhøjt salg til virksomhedens
kunder over hele verden. Hempel A/S
havde en god udnyttelsesgrad af kapaciteten i 2005, og omsætningen steg i perioden. Hempel A/S formåede også at vinde

Bladt Industries A/S har oplevet en stor
fremgang de seneste år. 2005 var et år,
hvor ordreindgangen og aktivitetsniveauet
var markant stigende i forhold til tidligere
år. Aktivitetsniveauet ligger fortsat højt,
og man kan allerede nu se, at dette høje
niveau vil fortsætte langt ind i år 2007.
En stor del af dette høje aktivitetsniveau
hos Bladt Industries A/S kommer fra Offshorebranchen og vindmølleindustrien.
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markedsandele i 2005. Hempel A/S har en
betydelig del af produktionen i udlandet
henholdsvis på egne fabrikker og i form af
licensproduktion ved andre virksomheder.
Karstensens Skibsværft A/S er et af
Danmarks betydeligste værfter og en af
Skagens største arbejdspladser. Værftet
havde i 2005 endnu et godt år med en
pæn ordretilgang. For at styrke værftets
produktionsmuligheder er værftet i gang
med at etablere en ny tørdok, som ventes
at være klar til brug i løbet af første kvartal af 2007. Karstensens Skibsværft A/S
driver desuden reparationsværftet Nuuk
Værft med ca. 50 ansatte i Grønland.
Knud E. Hansen A/S, som udfører konsulentarbejde i forbindelse med skibsdesign, havde et højt aktivitetsniveau i
2005 og vandt flere nye projekter – bl.a.
beskæftigede Knud E. Hansen A/S sig i
beretningsperioden med design af yachts,
containerskibe,
Multi-Purpose,
RoRo/
RoPAX og Krydstogtsskibe. Desuden var
der stor aktivitet omkring ombygninger.
Travlheden medvirkede til, at Knud E. Hansen A/S øgede antallet af beskæftigede,
og at virksomheden etablerede On Sitekontorer i bl.a. London. Disse skal dels
holde kontakten til redere og andre interessenter, dels øge rekrutteringsmulighederne for relevant personale.
MAN Diesel A/S havde endnu et travlt
år i 2005. Der var stor ordreindgang af
såvel totakt- som firetakt-motorer, hvorfor firmaet gik ud af året 2005 med en
rekordstor ordrebeholdning. Omsætning
og årsresultat var ligeledes det bedste
nogensinde. Serviceforretningen havde
en tilfredsstillende aktivitet. Ligesom det
var tilfældet i 2004, efterspurgte markedet i 2005 flere store motorer, end der
reelt kunne produceres, hvilket skyldtes
global mangel på afprøvningsfaciliteter
og produktionskapacitet for store komponenter. Dette har betydet, at det har
været vanskeligt at sikre sig levering af
totaktsmotorer før hen på året 2008 eller
endog først i 2009.
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Produktionen i Holeby flyttede den 1. juli
2005 til Frederikshavn. MAN Diesel arbejder på at samle de enkelte selskaber i
koncernen til ét europæisk aktieselskab,
som blev stiftet pr. 1. september 2006 under navnet MAN Diesel SE med hjemsted
i Augsburg - samtidig hermed skiftede
det danske firma navn til MAN Diesel A/S.
Hovedparten af produktionen foregår i udlandet i form af licensproduktion.
Mærsk Container Industri AS påbegyndte i beretningsperioden produktionen af
Star Cool køleenheden. Udvikling og test
af produktet foregår hos MCI i Danmark,
mens produktionen foregår dels på fabrikken i Qingdao, dels hos en samarbejdspartner i Beijing. Med Star Cool kølemaskinen
opnås energibesparelser på op til 30 % i
forhold til konkurrerende produkter.
Mærsk Container Industri har i beretningsperioden truffet beslutning om at stoppe
produktionen af kølecontainere i Danmark
ved udgangen af 2006. Mærsk Container
Industri AS’ hovedkontor forbliver i Tinglev, Danmark, hvor følgende opgaver
overordnet vil blive varetaget fremover:
Salg, R&D, Finans, Kommunikation, IT,
HR, QC og Star Cool service samt produktudvikling.
I Kina produceres kølecontainere hos
Maersk
Container
Industri
Qingdao
Ltd. (MCIQ) og tørlast containere hos
Maersk Container Industri Dongguan Ltd.
(MCID).
Odense Staalskibsværft A/S afleverede
i 2005 to 3.700 TEU containerskibe til
henholdsvis Safmarine og Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. og fire 7.000 TEU
containerskibe til A.P. Møller - Mærsk A/S.
Endvidere afleverede værftet det sidste af
to fleksible støtteskibe til Søværnets Materielkommando. Det første blev afleveret
i 2004. Værftet indgik i årets løb kontrakt
på et antal containerskibe til A.P. Møller Mærsk A/S med leveringer frem til 2008.
Odense Staalskibsværft A/S øgede i 2005
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beskæftigelsen med øget produktion til
følge.
Odense
Staalskibsværft
A/S
ejer
skibsværftet ”Volkswerft Stralsund GmbH”
i Tyskland og driver herudover datterselskaberne ”Balti ES”, Narva, Estland, ”Loksa
Shipyard Ltd.”, Loksa, Estland, og ”Baltija
Shipbuilding Yard JSC”, Klaipeda, Litauen.
Orskov Yard A/S kunne i beretningsperioden konstatere, at reparationsmarkedet
var meget godt, og Orskov Yard A/S havde
derfor en god belægning i perioden.
Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
havde endnu et travlt år i 2005. Virksomheden har mere end 50 års erfaring i reparation af såvel skibsmotorer som andre
former for tekniske installationer i skibe.
Reparationer udføres overalt i verden og
med løbende serviceaftaler med rederier
og færgeoperatører har P & S opnået stor
fleksibilitet og erfaring i at løse akutte
problemer.
Pres-Vac Engineering A/S, der producerer sikkerhedsventiler til tankskibe,
har i beretningsperioden haft et øget aktivitetsniveau på alle områder. Dette har
især gjort sig gældende i Fjernøsten, men
også i Europa mærkes en begyndende
spill over-effekt. Uensartede krav rundt
om i verden som følge af certificering på
baggrund af forkerte data har imidlertid
sat konkurrence på ulige vilkår på dagsordenen. Dette opvejes til dels af øget
fokus på VOC-området, hvor rederkrav
opvejer skadevirkningen af certificeringssystemets skævheder. For det kommende
år ventes et tilsvarende aktivitetsniveau,
men med en lavere tilgang.

Søby Værft A/S havde travlt i 2005. For at
styrke konkurrenceevnen på reparationsmarkedet er værftet i gang med at bygge
en ny tørdok, som forventes at være klar
til brug i slutningen af 2006. Udover reparations- og vedligeholdelsesarbejde har
Søby Værft A/S nybygningsordrer på i alt
11 orlogsfartøjer til Søværnet – heraf er
de fem afleveret.
VIKING Life-Saving Equipment A/S, som
blev medlem af Foreningen i foråret 2006,
er en global markedsleder for maritimt
rednings- og sikkerhedsudstyr. VIKING
Life-Saving Equipment A/S fremstiller og
servicerer sikkerheds- og redningsudstyr til passager- og fragtskibe, offshore
installationer, fiskefartøjer, luftvåbnet,
brandvæsenet og fritidssejlere. Over 95
% af virksomhedens omsætning genereres uden for Danmark. På verdensplan
er der 1100 medarbejdere i et netværk
på 20 datterselskaber. VIKING Life-Saving Equipment A/S har desuden 270 autoriserede servicestationer over hele
verden.
YIT A/S, som er Danmarks største virksomhed inden for elektriske systemer til
skibsbygning, havde igen i 2005 et travlt
år. Virksomheden havde i hele beretningsperioden et højt aktivitetsniveau på alle
områder med stigende markedsandele
til følge. YIT A/S har udviklet et nyt koncept, hvor virksomheden tilbyder værfter i

Royal Denship A/S, som blev medlem af
Foreningen i foråret 2006, producerer
superyachts i eksklusiv kvalitet. Royal
Denship samarbejder med flere danske
skibsværfter – heriblandt Danyard Aalborg og Aarhus Værft.
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ind- og udland en samlet el-pakke. Denne
pakke omfatter design, alle materialer
og supervisering af installationsarbejdet
m.v., idet selve arbejdet udføres lokalt af
værftets egne folk eller underleverandører.
YIT er en nordisk koncern og har aktiviteter i Danmark, Finland, Norge, Sverige,
Estland, Letland, Litauen og Rusland.
Aarhus Værft A/S havde en pæn aktivitet
for såvel nybygning som reparation i 2005.
Dette betød, at Aarhus Værft A/S kunne
investere i en ny dok på 26x140 m eller
ca. 12.000 tons. Det høje aktivitetsniveau
på både nybygnings- og reparationssiden
er fortsat ind i 2006.

mio. kr. året før. I 2006 forventes investeringerne også at ligge højt.
Ved vurdering af den maritime industris
størrelse og betydning for beskæftigelsen
må det holdes for øje, at en betydelig del
af produktionen foregår hos underleverandørvirksomheder, og at en betydelig
del af de danske maritime underleverancer leveres til skibsbygning uden for
Danmark. Det samlede antal beskæftigede ved maritim produktion er således
væsentligt større, end opgørelserne over
Foreningens medlemmer viser.

Beskæftigelse
Foreningens medlemsvirksomheder omfatter såvel maritime udstyrsproducenter
som værfter, producenter af offshore-udstyr og installationer samt øvrige virksomheder, der servicerer den maritime
sektor.
Pr 31.12.2005 var det samlede antal
medarbejdere ansat ved Foreningens
medlemsvirksomheder 7.571 personer, jf.
tabel 2.
Den samlede direkte omsætning i Danmark ved alle Foreningens medlemsvirksomheder steg i 2005 til 13,3 mia. kr. Det
er en stigning på næsten 25 % i forhold
til de 10,7 mia. kr. i 2004. Investeringer
i nye produktionsanlæg m.v. i Danmark
udgjorde ca. 532 mio. kr. i 2005 mod 200

Tabel 2: Beskæftigelse ved Foreningens medlemmer pr. 01.01.2006

Kilde: Danske maritime
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Uddannelse

og personale

Med den øgede globalisering er en forstærket indsats for uddannelse af medarbejdere i den maritime industri en nødvendighed, hvis en opretholdelse og ønskelig
udvikling af aktivitetsniveauet skal være
mulig. For Foreningens medlemmer er det
væsentligt at have adgang til højtuddannet arbejdskraft, hvilket også indebærer,
at der ikke bør lægges hindringer i vejen
for den fri bevægelighed af arbejdskraft.

Rekruttering
Danske Maritime deltager i en mangeårig
rekrutteringskampagne, som er finansieret af den Maritime Fond og har sekretariat
hos Danmarks Rederiforening.
Formålet med kampagnen er at tiltrække
kvalificeret personale og arbejdskraft til
det maritime erhverv. Dette sker blandt
andet i forbindelse med en ”uddannelseskaravane”, som kommer rundt og besøger
landets gymnasier, samt i forbindelse med
uddannelsesmessen ”uddannelse uden
grænser”, som finder sted i Herning, Ålborg og København i starten af 2007. Derudover er der etableret en internetportal,
som informerer om karrieremulighederne i
Det Blå Danmark og linker til de relevante
uddannelsers og virksomheders hjemmesider – www.worldcareers.dk.

I forbindelse med kampagnen har det
været nødvendigt at undersøge, hvor
der er et specielt behov for at uddanne
folk til industrien. Den maritime industri
forventer at skulle nyansætte ca. 100 ingeniører og maskinmestre årligt inden for
de kommende 5 -7 år.
Det er vigtigt at erkende, at den nødvendige arbejdskraft skal være til stede for
virksomhederne for at undgå udflytning af
såvel know-how som hele produktionen til
udlandet. Kvalificeret personale er forudsætningen for, at virksomhederne fortsat
kan være konkurrencedygtige.

DTU og FORCE
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
og FORCE Technology har sammen med
Foreningen indledt et samarbejde om
styrket innovation og uddannelse i det
Blå Danmark. Innovation og uddannelse
er centrale elementer for Danmarks fortsatte konkurrenceevne i markeder, som
til stadighed globaliseres. Med en maritim
sektor som landets næststørste erhverv,
er der bekymring for den vigende interesse for det maritime ingeniørområde,
hvor erfaring og kompetence er fundamentet for sektorens succes og vækstmuligheder. En voksende konkurrence fra
andre højteknologiske brancher om unge
talenter kan afstedkomme en risiko for
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seringen af uddannelsen er de ændrede
forhold i værftsindustrien. Ændringen
af fagbetegnelsen er bl.a. foreslået med
henblik på at kunne tiltrække flere unge
til de erhvervsfaglige uddannelser inden for den maritime sektor. Så længe
forsøget med den moderniserede skibsbyggeruddannelse løber, kan fagbetegnelsen
”skibsbygger” imidlertid ikke ændres til
”skibsteknikker”, da man ikke kan have
to forskellige betegnelser for en uddannelse, der i princippet gennemføres under
samme bekendtgørelse. Det forhindrer
dog ikke, at man efter forsøgsperioden
kan konvertere ”skibsbygger” til ”skibstekniker” i svendebrevet.

Maritim Masteruddannelse
alvorlig ingeniørmangel på det maritime
område inden for få år.
For at imødegå denne tendens er det
besluttet at etablere et stærkt forskningsog udviklingsmiljø omkring DTU og FORCE.
Derudover foreslås formaliseret praktiksamarbejde mellem DTU’s maritime uddannelser og erhvervet, stipendier til de bedste studerende, eksamensprojekter udført
i samarbejde med de maritime erhverv,
turnusordninger for færdige kandidater og
erhvervs Ph.d.-uddannelser m.v.
Projektet er beskrevet i notatet ”Teknologisk Innovation og Infrastruktur i Det
Blå Danmark” og efterfølgende forelagt
Økonomi- og Erhvervsminister Bendt
Bendtsen, der har udtrykt sig positivt om
projektet. Der søges støtte til projektets
gennemførelse fra Den Maritime Fond.

Skibsbyggeruddannelsen
Der er igangsat et forsøg med at modernisere skibsbyggeruddannelsen, samtidig med at der er et ønske om at ændre
fagbetegnelsen ”skibsbygger” til ”skibsteknikker”. Baggrunden for moderni-
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I forbindelse med etableringen af en maritim MBA-uddannelse ved ”Institut for Maritim Forskning og Innovation” ved Syddansk Universitet blev Foreningen indbudt
til at medvirke til udformningen af uddannelsen. Personaledirektør Keld Gryholm,
MAN Diesel A/S, medvirkede på Danske
Maritimes vegne til uddannelsens etablering. Instituttet blev indviet i Esbjerg i december 2005. Instituttet finansieres af
Søfartsstyrelsen og udgør en del af bestræbelserne på at befæste Danmarks
position som en førende maritim nation.

Faglige uddannelsesudvalg
Udover repræsentation i DI’s Erhvervsudvalg, har Foreningen indtil 1. januar
2006 været repræsenteret i tre faglige
uddannelsesudvalg under ”Industriens
Uddannelser”. Disse er Metalindustriens
Lærlingeudvalg for Smede- og Stålkonstruktioner,
Metalindustriens
Efteruddannelsesudvalg og Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser. Foreningen er
fortsat repræsenteret i Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser.
Den fremtidige udvalgsstruktur og organisering af Metalindustriens Lærlingeudvalg
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og Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg ændres. Metalindustriens Lærlingeudvalg erstattes af udviklingsgrupper,
der alene dækker de faglige områders
konkrete uddannelsesbehov og omformer
disse til projektmål. De uddannelsespolitiske beslutninger centraliseres i et nyt
paritetisk nedsat Metal Industriens Uddannelsesudvalg. Derudover etableres et
Strategisk UdviklingsForum.
Foreningen er repræsenteret i de nye
udvalg og arbejder fortsat på udvikling
af de erhvervsfaglige uddannelser samt
på lettere adgang til voksen-efteruddannelserne.

Formålet med ugen er at gøre opmærksom på det maritime erhverv og de mange
muligheder, som det byder på både arbejdsmæssigt og uddannelsesmæssigt.

Maritim Uge
Den Sociale Dialog i EU (Social Dialogue
Comittee) besluttede at udnævne den 22.
marts til den 3. april 2006 til en europæisk
skibsværftsuge. I Danmark besluttede
man, at denne uge ikke skulle være en
skibsværftsuge, men en Maritim Uge.
Danske Maritime har i samarbejde med
Danmarks Rederiforening og CO-industri i
den forbindelse været styrekomite på projektet, som resulterede i en lang række
spændende arrangementer landet rundt.
Både virksomheder, foreninger, museer og
søværnet havde diverse arrangementer.
Mange af Foreningens medlemsvirksomheder var særdeles aktive i forbindelse
med Den Maritime Uge.
Foreningen var sammen med de to øvrige
arrangører vært ved en stor konference
på Christiansborg, hvor en række prominente folk fra erhvervet deltog og udvekslede erfaringer.
Foreningen har indledt nogle drøftelser
med Danmarks Rederiforening og CO-industri om at arrangere en ny Maritim Uge
i 2008 for således at lade den en være
en fast tilbagevendende begivenhed hvert
andet år.
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Forskning

og udvikling

Forskning og udvikling er en væsentlig
del af grundlaget for den maritime industris konkurrenceposition. Foreningen er i
løbende dialog med danske myndigheder
og EU-kommissionen med henblik på at
påvirke indholdet af forskningspolitikken og bistå medlemsvirksomheder med
konkrete problemer i forbindelse med enkeltprojekter.

Forskning og udvikling i EU,
COREDES og WATERBORNE
Den maritime industri i Danmark er i høj
grad vidensbaseret, og Foreningen holder sig derfor løbende orienteret om og
påvirker udviklingen i EU’s rammeprogrammer for forskning og udvikling gennem aktiv deltagelse i den europæiske
værftsindustris forskningsgruppe COREDES. Foreningen er repræsenteret dels
ved en repræsentant for et skibsværft,
dels ved en repræsentant fra FORCE, dels
ved sekretariatet. For at styrke det brede
samarbejde i den danske maritime sektor
har Foreningen indtil videre overladt en af
sine pladser i COREDES til FORCE.
Igennem COREDES har Foreningen mulighed for at påvirke WATERBORNE – se
nedenfor om denne teknologiplatform for
den europæiske maritime sektor.
Disse europæiske aktiviteter danner baggrund for Foreningens dialog med danske
myndigheder og EU-kommissionen – også
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med henblik på at bistå medlemsvirksomheder med konkrete problemer i forbindelse med enkeltprojekter.

COREDES
COREDES holdt årsmøde 1.-2. december
2005. Her vedtog man den forskningsplan,
der via WATERBORNE skal videregives til
Kommissionen med henblik på fastlæggelse af detaljer og gennemførelse af det
7. rammeprogram for forskning. COREDES’ formelle bidrag til 7. rammeprogram
blev i forbindelse med CESA/EMEC-receptionen den 9. februar 2006 afleveret til
Kommissionen i form af Vision 2020-brochuren fra teknologiplatformen ’Waterborne’. Også ”Strategic Research Agenda”,
som er COREDES’ grundlag for brochuren,
er overgivet til EU-Kommissionen.
COREDES’ bidrag til rammeprogrammet
blev forsinket, hvilket ikke skyldtes uenighed om det indholdsmæssige, men
især begrænsede ressourcer. I lyset af uenigheden om EU’s budget var det imidlertid ikke noget problem, at bidraget ikke
var færdigt.
Efter udarbejdelse af oplæg til Kommissionen om indholdet af 7. rammeprogram
bliver næste skridt at bidrage til det forventede udbud fra Kommissionen af projektforslag. Foreningen har ligesom andre
medlemmer af COREDES og EMEC mulighed for at påvirke Kommissionens prioriteringer og valg ved invitationer – f.eks.
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ved forudgående at oplyse, at der på et
givet område kan forventes interesse fra
den maritime industri. Udover en sådan
positiv indflydelse vil der tillige være en
eventuel negativ indflydelse i form af anbefalinger om, at visse emner udskydes.
Den samlede prioritering drøftes i COREDES og herefter i WATERBORNE, inden
den præsenteres for EU-Kommissionen.
7. rammeprogram
Det væsentligste programpunkt for COREDES har i beretningsperioden været EU’s
7. Rammeprogram for forskning. Kommissionens oprindelige forslag indebar en betydelig forøgelse af midlerne til forskning
til 72,72 mia. € – næsten en fordobling
af det årlige budget i forhold til 6. rammeprogram. Stigningen skulle dog især
koncentreres på en række typer af indsatser, der ligger forholdsvis fjernt fra industriens projekter. Ved aftaler mellem Rådet og Europaparlamentet er de samlede
bevillinger reduceret til 54,58 mia. €, der
dog stadig udgør en væsentlig forøgelse i
forhold til det tidligere program.
Det 7. rammeprogram skal løbe fra 20072013 og bør derfor endeligt vedtages i
løbet af 2006, hvilket formentlig kun lige
kan nås, således at de første udbud kan
ske i december 2006 med frister til midten
af 2007 og projekter, der begynder ved
overgangen 2007/2008. Herved opstår
der som i det forrige program en lakune
mellem rammeprogrammerne, og i realiteten udskydes det næste rammeprogram med et år. Denne forsinkelse skyldes
især, at EU’s medlemsstater ikke kunne nå
til en budgetaftale i tilstrækkelig god tid.

WATERBORNE
En nyskablelse under EU’s 7. rammeprogram for forskning og udvikling er
teknologiplatforme (TP), som samler alle
interessenter inden for et givet område i
et forum, der kan rådgive Kommissionen
om erhvervsrelevante prioriteter på det
pågældende område. Der er oprettet 30
af disse samarbejdsfora. “Waterborne” er
navnet på den maritime TP, der består af 13
organisationer, herunder CESA og EMEC,
som Foreningen er medlem af, foruden
den europæiske rederiforening ECSA,
klassifikationsselskabernes
europæiske
organisation EURACS samt organisationer, der blandt meget andet repræsenterer fagforeninger, fritidserhverv, offshore,
forskning og infrastruktur med maritime
interesser. Til Waterborne er der knyttet
en følgegruppe af embedsmænd, hvor der
på Danske Maritimes foranledning også er
en repræsentant fra Søfartsstyrelsen.

Samarbejde med Danmarks
Rederiforening
I forbindelse med forberedelse af det 7.
EU-rammeprogram for forskning indledte
Danske Maritime og Danmarks Rederiforening et samarbejde, idet begge organisationer havde behov for at følge dette
område, der er præget af, at informationer
er vanskelige at finde i den enorme stak
forhåndenværende materiale. De to organisationer søgte derfor at dele de oplysninger og det overblik, der kunne skaffes
på området – herunder omhandlende den

Foreningen informerede under denne proces relevante aktører om den europæiske
maritime industris globalt førende rolle på
det teknologiske plan således, at programmet ikke alene kommer til at fokusere på
de videns- og erhvervsgrene, der er oppe
i tiden.
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aktivitet, COREDES udøvede for at påvirke
det kommende 7. rammeprogram for forskning. Indholdet af samarbejdet bestod
mest i at dele oplysninger og viden samt
understøttelse af fælles synspunkter over
for myndigheder. Det har vist sig, at arbejdet med at gennemgå tilgængelige kilder
for at finde eventuelt interessante projekter og udbud er meget omstændeligt og
kun kan gennemføres for en begrænset
del af materialet. Samarbejdet har derfor
udgjort en lettelse for især de to organisationers Bruxelles-kontorer.
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Internationale

markedsforhold

Ordretilgang for nye skibe

Nybygning af skibe globalt

Efterspørgslen på det internationale nybygningsmarked for skibe faldt i 2005 lidt
forhold til 2004, hvor efterspørgslen var
rekordhøj. Kontraheringerne var stadig
fordelt med en tydelig overvægt på de
asiatiske lande, hvor Korea opnåede 33
%, Japan 23 % og Kina 16 % af den totale kontrahering målt i kbt. Sammenlagt
havde de tre lande 72,7 % af ordretilgangen, hvilket var et fald i forhold til de 78,2
%, som disse lande stod for i 2004, og et
betydeligt fald i forhold til 2003, hvor de
tre regioner havde 85,8 % af ordretilgangen. Europas andel steg med 3,5 procentpoint i 2005 i forhold til 2004 og med 10,8
procentpoint i forhold til 2003. Dermed er
en stor del af det mistede terræn vundet
igen.

De mest betydningsfulde skibsbyg-nings
nationer i verden har igennem flere år
været Sydkorea og Japan, og dette er fortsat tilfældet. I 2005 udgjorde disse landes
produktion en andel på henholdsvis 35
% og 29 % af verdens samlede færdigbyggede tonnage. Herefter kommer Kina,
der med en hastig vækst i produktionen
og en markedsandel, der i 2005 udgjorde
15 %.

I 2005 blev der kontraheret 40,7 mill. kbt
(fordelt på 2.696 skibe) mod 40 mill. kbt.
(fordelt på 2.570 skibe) i 2004.
Ordretilgangen i 2005 skal ses på baggrund af en fortsat høj vækst i den globale
søtransport, som også i 2005 primært blev
drevet af transport til og fra Kina. Der er
generelt set en fremgang i omsætningen
hos leverandører til skibsbygningsindustrien pga. den rekordstore efterspørgsel,
hvilket flere af Foreningens medlemmer
har gavn af.

Produktionen stiger
Tabel 3 viser den færdigbyggede tonnage 1995 – 1. kvartal 2006 i fire af de
største skibsbygningsnationer samt i Danmark og resten af verden. Verdens samlede produktion i kbt. var markant større
i 2000 og fremefter end i de foregående
år. Produktionen i 2004 steg yderligere i
forhold til de foregående år. Tabel 3 illustrerer også den betydelige vækst, der har
fundet sted de seneste år i produktionen
i skibsbygningsindustrien – herunder i
Kina, som på få år har mere end fordoblet
sin produktion. Målt på afleveret tonnage
er Kinas produktion øget 10 gange siden
1995. Væksten i kinesisk skibsbygning
giver nye markedsmuligheder for danske producenter af maritimt udstyr og af
materialer til skibsbygning. Flere førende
danske producenter er allerede godt pla-

Tabel 3: Leveret tonnage 1995 - 1. kvartal 2006

Kilde: Lloyd’s Register of Shipping
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Figur 3: Markedsandele for CESA-lande, Sydkorea og Korea (afleveret et tonnage i kbt)

Kilde: Lloyd’s Register of Shipping

ceret på det kinesiske marked, dels baseret på produktion i Kina, dels baseret på
eksport fra Danmark.
Nye skibe har typisk en leveringstid på
mellem et og tre år fra kontrakt til aflevering. Foreliggende analyser fra OECD og
CESA m.fl. peger på, at der de seneste år
er beordret en større mængde nye skibe,
end væksten i søtransporterne nødvendiggør. Der er derfor udsigt til, at kontraheringsaktiviteten i de kommende år vil ligge
på et lavere niveau end de seneste 2-3
år. Da ordretilgangen i 2005 og de foregående år var meget høj, vil der dog være
en høj leveringsaktivitet de kommende
år. Gennemsnitsstørrelsen på nybyggede
skibe ligger på næsten 14.000 kbt i 2005,
hvilket er en kraftig stigning i forhold til
1995, hvor den var ca. 7.000 kbt.
Ændringer i skibsstørrelse indebærer også
ændringer i behovet for materialer og udstyr til skibe. Endvidere ændrer transportbehovet sig og dermed også typen
af skibe, som bliver efterspurgt – blandt
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andet er efterspørgslen efter store krydstogtskibe og store containerskibe steget,
hvilket har medvirket til en stigning i
skibenes gennemsnitlige størrelse målt i
kbt. Også dette medfører behov for andre
eller ændrede typer materialer og udstyr.
Den sydkoreanske skibsbygningsindustri
har siden den økonomiske krise i Korea
været gennem store omvæltninger med
konkurs af flere værfter og omfattende
redningsaktioner. Disse forhold synes
ikke at have påvirket produktionsvolumen meget, hvilket illustreres af Figur 3,
hvor udviklingen i Sydkoreas markedsandel er sammenholdt med de europæiske
CESA-landes markedsandel. I Kina bliver
der i disse år investeret store beløb på at
bygge nye mega-værfter, som kan producere skibe i et tempo, som er langt højere
end på europæiske værfter. På trods af
udviklingen i den asiatiske del af verden
er Europa fortsat godt med og har stigende markedsandele. Dette skyldes blandt
andet, at de europæiske producenter har
forstået at specialisere sig i produktion
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af skibe, som kræver større knowhow og
mindre samlebåndsproduktion.

Økonomi og søtransport
Økonomisk udvikling
Den økonomiske vækst i OECD-landene
var ifølge OECD i 2005 på 2,7 % mod en
vækst på 3,3 % i 2004. OECD forventer,
at medlemslandene i 2006 vil opleve en
samlet økonomisk vækst på ca. 2,9 %, og
at den globale økonomi derefter vil forblive stabil og udvise en vækst på ca. 2,
9% igen i 2007.
Sydkorea havde en økonomisk vækst på
3,8 % i 2005 mod 4,6 % i 2004. Japan
havde i 2005 en vækst på 2,4 % mod 2,7
% i 2004. Den økonomiske vækstrate i
Japan forventes fortsat at falde i de kommende år, hvor der forventes en vækstrate
på ca. 2,0 %.
I forhold til de økonomiske vækstrater er
væksten i den industrielle produktion dog
en bedre indikator for tonnageefterspørgslen i international søtransport. I OECDlandene steg den industrielle produktion

med 2,2 % i 2005 mod kun 3,3 % i 2004
ifølge OECD.

Forventninger til søtransport
Mængden af international søtransport
udgjorde ifølge Fearnley’s 6.784 mill. tons
i 2005. Dermed steg den med 3,9 % i
forhold til året før, hvor søtransporten var
6.531 mill. tons. Fearnley’s forventer en
moderat vækst de kommende år på ca.
4,0 % årligt.
Den internationale søtransport af råolie målt i tons steg med 1,6 % til 1.820
mill., og søtransporten af olieprodukter
steg med 5,9 % i mill. tons. I ton-miles
steg transporten af råolie med 2,2 % til
8.985 mia. ton-miles, og transporten af
olieprodukter steg med 7,4 % til 2.475
mia. ton-miles. Stigningen i ton-miles for
råolie reflekterer en kraftig stigning i importen af råolie til Kina for andet år i træk
og en stigende eksport af råolie fra Mellemøsten.
Den samlede transport af de tre væsentligste bulkvarer – jernmalm, kul og korn –
steg i 2005 med 6,2 % til 1.582 mill. tons
og med 6,7 % i ton-miles. Også for disse
varer var Kina en væsentlig drivkraft.

Figur 4: Verdens søtransport i ton-miles

Kilde: Lloyd’s Register of Shipping
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For korn var der en stigning fra 236 mill.
tons i 2004 til 242 mill. tons i 2005, og i
ton-miles var der en stigning på 2,5 % fra
1.350 mia. ton-miles til 1.384 mia. tonmiles. Transporten af jernmalm steg markant med 10,4 % til 650 mill. tons og med
13,4 % målt i ton-miles. Kultransporter
udviste også en pæn fremgang på 5,1 % i
tons og 4,1 % i ton-miles.
Udviklingen i international søtransport i
ton-miles siden 1968 er illustreret i Figur
4 på den foregående side. Den samlede
stigning i transporterne siden lavpunktet i
1983 andrager 128 % opgjort i ton-miles
og 119,5 % i tons. Foruden udviklingen i
søtransport frem til 2005 viser grafen den
estimerede udvikling i de kommende to
år fra Fearnley’s, der forventer en stabil
vækst for 2006 og 2007.

Ordrebeholdning – nye skibe
Den samlede ordrebeholdning på nye
skibe voksede i 2006 for trettende år
i træk og var på det højeste niveau nogensinde både opgjort i bruttotonnage
og i kompenseret bruttotonnage. Ordre-

beholdningen vil i de kommende år indebære en stor efterspørgsel efter maritimt
udstyr og materialer til skibsbygning.
Figur 5 viser et prisindeks i løbende priser i
US$ for nye olietankskibe og bulkcarriers.
Det fremgår af kurven, at prisniveauet for
2002 var det laveste siden 1987. I 2003
vendte udviklingen til en svagt stigende
tendens, og i 2004 satte stigningen for alvor ind. I midten af 2005 toppede priserne
hvorefter de begyndte et svagt fald. Det
vendte dog i slutningen af 2005, og siden
har der været en stigende tendens.

Handelsflåden
Verdensflåden blev i årene 1982-1988 reduceret fra 702 mill. dwt til 637 mill. dwt
på trods af, at de internationale søtransporter steg med 19 %. Siden da er handelsflåden vokset med ca. 2 % i gennemsnit pr. år.
I 2005 voksede flådens tonnage med
næsten 7 %, hvilket dog var lavere end
væksten i transportbehovet. Udviklingen
reflekteredes i fragtraterne, som gener-

Figur 5: Nybygningspriser - tankskibe og bulk carriers

Kilde: Clarkson Shipping Review & Outlook
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Tabel 4: Transporteffektiviteten af verdcens handelsflåde

Kilde: Lloyd´s Register and Fearnley’s

elt i 2004 svingede en del, men lå på
et væsentligt højere niveau end året før
– især for bulk carriers, hvor nye højdepunkter blev nået. Flåden omfattede pr.
31.12.2005 skibe med en samlet tonnage
på 951 mill. dwt for skibe større end 100
bt.

Omfanget af ophugget tonnage faldt betydeligt i 2005, hvor det ellers allerede
var faldet til et betydelig lavere niveau
end 2003. I 2005 blev der ophugget 9,3
mill dwt, i 2004 blev der ophugget 12,0
mill. dwt mod 24,7 mill. dwt i 2003. Det er
det laveste niveau siden 1991. Derudover
blev yderligere 2,3 mill. dwt. fjernet fra
flåden på grund af ombygninger og forlis. 11 olietankskibe på i alt 2,3 mill. dwt
konverteret til flydende produktions- og
lagerenheder til brug ved olieudvinding på
havet.

time industri meget følsom over for udviklingen i dollarkursen i forhold til de
nationale valutaer. Den amerikanske dollar er gennem det seneste år blevet voldsomt devalueret, og ikke siden 1999 har
den danske krone været så stærk i forhold
til US-dollar. Dette påvirker de danske
eksportvirksomheders konkurrenceevne
i negativ retning. I perioden fra januar
2000 til april 2005 mistede de danske
eksporterhverv således 20 % konkurrenceevne målt direkte på valutakurserne
uden modregning for billigere import som
følge af valutakursudviklingen. Væsentlige
konkurrenter fra Japan har målt direkte
på valutakurserne i samme periode haft
en forbedring af konkurrenceevnen på
næsten 15 %. Den koreanske valutasituation er imidlertid lidt mere kompliceret, da
man siden januar 2000 også i Korea har
fået forringet konkurrenceevnen med ca.
15 %. I samme åndedrag skal man dog
bemærke den koreanske Won, der siden
1989 er blevet devalueret betydeligt. I
perioden fra 1989 og frem til august 2006
blev den koreanske konkurrenceevne
således styrket med 50 %, hvorimod den
danske krone er blevet svækket med 20
%. Den forskelligartede kursudvikling har
medført, at den europæiske industri er
blevet svækket konkurrencemæssigt over
for Japan og Korea.

Da betydelige dele af international samhandel afregnes i US-dollar, er den mari-

I forhold til Kina er den europæiske industris konkurrenceevne også forringet i

Transporteffektivitet
Det internationale søtransportarbejde voksede i perioden 1982-2004 forholdsmæssigt mere end flåden, således at transporteffektiviteten målt som ton-miles per
dwt. blev øget med 5 % årligt fra 1982 til
2004, jf. tabel 4. Transporteffektiviteten
har siden da været nogenlunde stabil på
omkring 30.500 mill. tonne-miles.
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perioden fra august 1989 til august 2006.
Det skal i øvrigt bemærkes, at Kina siden
1993 har haft sin valuta – yuanen – låst
fuldstændig fast til den amerikanske dollar. Men i juli 2005 besluttede Kina at
ændre sin valutakurspolitik. Revalueringen foregår dog med små opskrivninger
– og dermed små skridt, og der er endnu
et stykke vej til, at yuanen kommer til at
flyde frit.
Figur 6 illustrerer udviklingen i den valutariske konkurrencesituation fra 1989
til 2006. Den voldsomme devaluering
af Won’en i 1997/1998 har betydet en
væsentligt forbedret prismæssig konkurrenceevne for de koreanske værfter. Effekten af devalueringen er dog noget mindre, end grafen umiddelbart giver indtryk
af, idet devalueringen også indebærer, at
udgifter til import af råvarer og skibsudstyr m.v. fordyres målt i national valuta.
Tilsvarende fordyres koreanske producenters rente- og afdragsbyrde for lån i USdollar.

Figur 6: Valutakursudviklingen fra august 1989 til august 2006

Kilde: Danmarks Nationalbank
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