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Aktuelt fra 
Presidenten

Kjære meglerkolleger og venner av den maritime næring!

2021 går mot slutten og med det et historisk shippingår. Kontrastene har vært 
store. Tørrlast, container og LNG har i store deler av 2021 nytt godt av de 
høyeste ratene siden 2008, som var slutten på den forrige supersyklusen i 
shipping. Kjøp-og salgsmarkedet samt nybygg har også tatt seg opp.Tankmarkedet har hatt det svakeste året 
siden tankrisen tidlig på 1970 tallet, og offshore supply segmentet har også hatt nok et krevende år. Hvor lenge 
den råvareboomen og de sterke markedene varer er vi spente på. Det kan du lese mer om i markedsrapporten 
i dette nummeret.

Til tross for restriksjoner avholdt Norsk Skipsmeglerforbund sin første digitale generalforsamling i april. Første 
del av møtet inneholdt makro- økonomi - og shipping markeds analyser før vi hadde ordinært årsmøte. Forbun-
det har også gjennomført flere webinarer med temaer som geopolitikk, økonomi og shipping.

Vi har besøkt alle lokalforeningene i høst, og administrasjonen har gjennomført shippingseminar i Bergen.  
I tillegg rakk vi å delta på det 100 nordiske møtet med våre danske, finske og svenske kolleger i Gøteborg. 

Fra i høst har NSF startet med Lunsj & Learn webinarer. I september hadde vi Olav Chen fra Storebrand som 
ga oss et godt makroøkonomisk perspektiv og i november var professor Victor Norman vår gjesteforeleser og 
ga oss interessante økonomiske og historiske synsvinkler og perspektiver på hva som driver markeder. I tillegg 
til de aktiviteter som er avholdt i 2021, så er vi godt i gang med å planlegge aktiviteter i 2022. Det er vårt håp at 
vi kan avholde Trondheimsseminaret i starten av februar med fokus på det nye Gencon CP som nå kommer.

Og hvis forholdene tillater det skal NSF ha sitt 100 landsmøte i Stockholm 6.–8. mai 2022. Mer informasjon 
følger i dette nummeret. Vi håper mange kan bli med til Stockholm i mai!

Regjeringen jobber for tiden hardt for norsk lønn i norsk farvann. En endring som kan bety mye for så vel vår 
næring som norsk industri. Det vil gi særnorske regler som vil forverre den norske industriens konkurranse-
vilkår. I tillegg vil det gi norske redere høyere driftskostnader. Våre utenlandske konkurrenter vil da få et 
konkurransefortrinn. Det kan vi med sikkerhet hevde etter at vi hadde en lignende situasjon ved innføring av 
NOx.

EU foreslår å innføre kvotehandelssystem for shipping på lik linje med industrien, noe som betyr at rederier og 
operatører må kjøpe kvoter for sine utslipp også kalt taxonomi, se artikkel side.

Flere av våre medlemmer har tatt viktige skritt mot det grønne skiftet og kontrahert hybridtonnasje.

Vi har fått ny regjering og Forbundet har klare forventninger til at den nye regjeringen følger opp sine mange 
fagre løfter fra Hurdalsplattformen og satser på maritim næring i den neste 4 årsperioden.

Til slutt vil jeg få ønske all våre medlemmer, gamle og nye, en Riktig God Jul og et fremgangsrikt nytt meglerår!

Tom Engø
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13. august var det igjen duket for 
Nordisk Skipsmeglermøte!

I år er det 100-års jubileum for det 
første møtet blant de nordiske 
skipsmeglerforbundene. I den 
anledning var det svenske forbundet 
vertskap på hotell Pigalle, der man 
også avholdt det første nordiske 
møtet for hundre år siden.

Første del var en omvisning og 
båttur i Gøteborgs havn. Dette er 
Skandinavias største havn som 
håndterer over 40. millioner tonn  
last hvert år.

Havnen har ekspandert mye de siste 
årene, og man har flyttet den 
kom mersielle operasjonen lenger ut 
i fjorden, mens det gamle Eriksberg 
/ Gøtaverken og de indre områdene 
er blitt til i boliger og restauranter i 
tråd med moderne byutvikling.

Deretter var det møte med fremleg-
gelse av landrapporter og diskusjon 
rundt aktuelle temaer.

De svenske, danske og finske 
forbundet har i dag hovedvekt av 
agentmedlemmer, mens NSF har 
rundt 80 prosent skipsmegler 
medlemmer og 20 prosent agenter.

Historisk var agentene i de andre 
nordiske landene spesielt Sverige 
og Finland, sentrale i å booke last 
for industrien ut av Baltic.

Norge har historisk alltid hatt en 
større andel meglere som henger 
sammen med vår historie som en av 
verdens største skipsfartsnasjoner.

Forbundene har god nytte av å 
diskutere temaer som digitalisering, 
rammebetingelser for maritim 
næring og relevante aktiviteter for 
medlemmene som vi har felles.

På kvelden var det middag med taler 
og hyggelig samvær.

Nordisk møte i Gøteborg
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30. september var det høstmøte  
i Osloforeningen.

Med over 2 år siden siste fysiske 
møte var det god påmelding og 
oppmøte med 85 deltakere.

Osloformann Christian E. Steimler 
ønsket velkommen og ledet møtet.

Foredragsholder var Lars Christian 
Skarsgård, CEO i Belships.

Astrup Fearnley hadde åpnet sine 
nye fine lokaler i Dronning Eufemias 
gate 8 og inviterte til møte der med 
etterfølgende servering i kantinen.

Lars Christian, som er tidligere leder 
for kjøp- og salgsmeglerne i Fearn-
leys, informerte om arbeidet med 
flåteveksten og finansieringen av 
nye Belships, som har vokst kraftig 
de siste 2,5 årene i idag har en 
moderne flåte på 30 Ultramax/supra-

max skip med en snittalder på 4 år. 
Et historisk sterkt tørrlastmarked 
siste 1,5 år har også bidratt til gode 
økonomiske resultater i perioden.

Stor takk til Astrup Fearnley for å 
invitere Oslo meglerne til sine fine 
kontorer.

Høstmøte i Oslo
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I forbindelse med NSFs  shipping-
seminar i Bergen i oktober besøkte 
vi flere medlemmer i byen.

En av våre medlemmer Misje Bulk 
har kontrahert  6 × 5000 dwcc hybrid 
bulkcarriere med opsjon på ytterli-
gere 4 skip.

Etter 4 år med forskning og utvikling 
har man kommet frem til en kon-
struksjon på skrog og et hybrid basert 
fremdriftssystem med bl.a. 1000 kwh 
batteripakke som reduserer utslipp 
med inntil 47% og redusert forbruk 
av gassolje. Eco Bulk Carrierne blir 
bygget ved Colombo Shipyard på Sri 

Lanka og blir levert fra 2022–2023 
og fremover.

Adm. direktør Nils Magne Fjæreide 
sier de ser frem til å få skipene 
levert og mener selskapet møter 
fremtidens krav fra kunder, industri 
og myndigheter med nybyggene.

Misje Eco Bulk
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21. oktober arrangerte NSF 
shipping seminar på Hotel Norge  
i Bergen.

Magne Andersen fra Nordisk 
Skibsrederforening var foreleser. 
Han har sittet i BIMCOs 
dokumentut valg som nylig har 
revidert Gencon CP.

Denne ble gjennomgått og han 
redegjorde for endringer mellom 
Gencon 94 og 76 samt informerte 
om den nye versjonen som sendes 
ut på nyåret.

Videre gikk man gjennom noen 
sjøretttscaser og aktuelle saker.

Dette er nyttige samlinger og vi vil 
fortsette å gjennomføre slike med 
forskjellige temaer fremover.

Neste seminar blir Trondheim- 
seminaret 3.–5. februar.

Shippingseminar Bergen
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The EU Emissions Trading 
System to be extended to cover 
maritime transport emissions

Advokat Henrik Hagberg
Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfullmektig Ingrid Skjelmo
Advokatfirmaet Thommessen AS

The European Commission has proposed to extend the 
scope of the EU Emissions Trading System – commonly 
referred to as the EU ETS – to also cover greenhouse gas 
emissions from maritime transport. What are the practical 
implications for shipping companies?

Proposal for a ‘revised EU ETS’ 
as part of the EU’s ‘Fit for 55’ 
package
The EU is moving ahead with its 
plans to include the shipping sector 
in the EU ETS. On 14 July 2021, the 
European Commission presented a 
proposal for a ‘revised EU ETS’ as 
part of its ‘Fit for 55’ package. The 
package comprises a set of legisla-
tive proposals to align and update 
EU laws and policies with the EU’s 
increased climate ambition to 
become climate neutral by 2050 and 
its intermediate target to cut green-
house gas emissions by at least 
55% by 2030, hence the name ‘Fit 
for 55’. A 55% reduction by 2030 is 
considered necessary to achieve the 
Paris Agreement’s temperature goal 
of holding the increase in the global 
average temperature to well below  

2 degrees Celsius above pre-indus-
trial levels and pursuing efforts to 
limit the temperature increase to  
1.5 degrees Celsius.

What is the EU ETS?
The EU ETS was the world’s first 
international emissions trading 
system and builds on the ‘cap and 
trade’ principle. A cap is set on the 
total amount of certain greenhouse 
gases that can be emitted each year 
by entities covered by the system. 
Within the cap, entities buy or receive 
emissions allowances. Each allo-
wance gives the holder the right to 
emit one tonne of CO2 (or its green-
house gas equivalent). The allowan-
ces are allocated and traded between 
the entities in what constitutes a 
carbon market. The cap is further 

reduced over time, which results in  
a reduction of total emissions.

In its current form, the EU ETS 
covers around 41% of the EU’s 
greenhouse gas emissions, targe-
ting emissions from power stations 
and industrial plants located within 
the European Economic Area (EEA), 
in addition to flights operated 
between EEA airports. Although the 
EU ETS has been criticised for 
several failings, including over-allo-
cation of allowances, lower carbon 
price than envisaged and for not 
succeeding in triggering the required 
shift away from the use of fossil 
fuels, carbon allowance prices have 
surged in 2021 and are currently 
all-time high.

Proposal to include the ship-
ping industry to the EU ETS
In order to bring the EU ETS 
legislation in line with the EU’s 
increased climate ambitions, one of 
the proposals is to extend the EU 
ETS to cover maritime transport 
emissions from 2023. The extension 
will apply to ships above 5,000 gross 
tonnes regardless of the flag they fly, 
and apply in respect of 100% of 
emissions from ships calling at an 
EU port for voyages within the EU 
(intra-EU voyages), 50% of the 
emissions from voyages starting or 
ending outside of an EU member 
state (extra-EU voyages) and 100% 
of the emissions that occur when 
ships are at berth in EU ports. If 
adopted, the amendments are 
expected to be included into the EEA 
agreement and as such, also apply 
in respect of voyages between, to, 
from or within EEA ports.
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In order to ensure a smooth transi-
tion, the inclusion of the shipping 
sector in the EU ETS will take place 
gradually from 2023 to 2025. During 
this phase-in-period, shipping 
companies will only have to surren-
der allowances for a portion of their 
verified emissions, which will gradu-
ally be increased up to 100% from 
2026. Under the European Commis-
sion’s proposal, shipping companies 
will have to surrender emissions 
allowances according to the following 
requirements from 2023:

• 20% of verified emissions 
reported for 2023

• 45% of verified emissions 
reported for 2024

• 70% of verified emissions 
reported for 2025

• 100% of verified emissions 
reported for 2026 and the 
following years.

It is expected that around 90 million 
tons of CO2 would be added to the 
EU ETS by including maritime 
transport emissions to the existing 
EU ETS, which will cover around 
two thirds of European maritime 
transport emissions. The European 
Commission explains that the 
extension of the EU ETS to include 
the maritime sector will result in a 
price signal that incentivises impro-
vements in energy efficiency and 
low-carbon solutions, in addition to 
reduce the price difference between 
alternative fuels and traditional 
maritime fuels.

Practical implications for shipping 
companies – who will be the party 
responsible and how to comply with 
the requirements?

In practice, shipping companies will 
have to buy and surrender emission 
allowances for each tonne of 
reported CO2 emissions. 

The responsibility for compliance is 
proposed to rest with the ‘shipping 
company’, defined as the shipowner 
or any other organisation or person, 

such as the manager or the bare-
boat charterer, has assumed the 
responsibility for the operation of the 
ship from the shipowner and that, on 
assuming such responsibility, has 
agreed to take over all the duties 
and responsibilities imposed by the 
International Management Code for 
the Safe Operation of Ships and for 
Pollution Prevention (‘ISM Code’). 
The responsible party and scope of 
application is the same as under the 
existing EU Monitoring, Reporting 
and Verification Regulation for 
shipping (‘EU MRV Regulation’).

For the administration of the system, 
each shipping company will be 
subject to an administering authority 
of an EU member state that will 
ensure compliance using the same 
rules and requirements as for other 
sectors, e.g. with regard to auctions, 
the transfer, surrender and cancella-
tion of allowances, penalties and 
registries.

The proposal builds on the existing 
EU MRV Regulation, under which 
shipping companies since 2018 
have been required to monitor 
emissions and submit annual CO2 
emissions reports for ships exceed-
ing 5,000 gross tonnes calling at EU 
ports. The EU MRV Regulation will 
be amended so that data reported 
under the EU MRV regulation can 
be used also with respect to the EU 
ETS, which will limit the administra-
tive burden. Shipping companies will 
have to open an account with the 
relevant competent authority in 
order to be able to hold emission 
allowances.

Entities failing to surrender the 
necessary emissions allowances by 
30 April of the following year, are 
fined an extra €100 per tonne of 
CO2 emitted for which they fail to 
submit an allowance. In addition, 
ships can be denied entry to EU 
ports where the responsible entity 
has failed to surrender the necess-
ary allowances for two or more 
consecutive years.

Key takeaways for the maritime 
industry
Pending adoption and the final 
terms, shipping companies should 
prepare for the EU ETS to be 
extended to the maritime transport 
emissions from 2023. In particular, 
entities that are operating vessels in 
a commercial manner, such as 
shipowners, managers, bareboat 
charterers and other stakeholders, 
should carefully assess and consi-
der the potential responsibilities and 
opportunities that may be created 
under the extended EU ETS.

As an example, due consideration 
should be given to contractual 
regulation and whether the responsi-
ble ‘shipping company’, typically the 
ship’s technical manager, could 
allocate to the shipowner the 
practical responsibilities and the 
compliance costs incurred under the 
EU ETS regulation as part of the 
management agreement entered 
into with the shipowner. The shipow-
ner could then in turn, as part of his 
agreement with e.g. a time charte-
rer, who typically will be responsible 
for the choice of fuel, route and 
speed of the vessel, hold the time 
charterer accountable for the 
compliance costs under the exten-
ded EU ETS. By means of con-
tractual arrangement, the compli-
ance costs could as such be 
allocated to the entity that has also 
the largest impact on the ship’s 
operational emissions.

BIMCO is currently working on an 
ETS Clause reportedly allocating 
responsibility for providing and 
paying for CO2 emissons allowan-
ces based on the party providing the 
fule for the ship. It is expected that 
the clause will be published shortly.

www.thommessen.no
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Termination of a Contract

Magne Anderssen 
Advokat, Nordisk Skibsrederforening

A question often posed to us, is 
whether a contract can be legally 
terminated and, if so, how? In this 
article, we will set out to answer these 
questions by looking at the legal requ-
irements and options for termination 
available under English law.

We start by noting that when a 
contract is legally terminated, it 
comes to an end and neither party 
has any future obligations or rights 
under it. The contract continues to 
exist, however, in the sense that 
there may be claims for damages 
arising under it prior to or in conne-
ction with its termination.

The facts may be such that a 
common law right of termination 
arises alongside a contractual right. 
How are those termination options 
best exercised?

When? Circumstances allowing 
Termination
Repudiatory Breach 
Under common law legal principles, a 
contract may be terminated for 
repudiatory breach. A repudiatory 
breach is one which is so serious or 
fundamental to the contract as to 

allow the innocent or non-breaching 
party the right to terminate the 
contract and claim damages, 
including the loss of the benefit of the 
contract. As described in our earlier 
articles, in determining when a 
contract may be terminated, the law 
classifies contractual terms into three 
categories:(1) conditions, (2) warran-
ties and (3) intermediate or innomi-
nate terms.

To determine which category a 
particular term falls into is not always 
an easy task. The parties may label a 
term as one of the three in their 
contract, but this will not guarantee 
that the courts will agree with that 
label. In classifying a particular term, 
the courts will consider the words 
used by the parties, but they will also 
look at the contract as a whole as 
well as the commercial background 
to see if the parties intended that a 
right of termination would arise for 
breach of the term and in what 
circumstances.

Examples of each type may help to 
understand this system of classifica-
tion. An example of a condition is the 
owners’ obligation to proceed on a 
voyage without unjustifiable devia-
tion. A classic warranty is the promise 
that a vessel will perform at a given 
speed on a stated consumption of 
fuel. An example of an intermediate 
term is the obligation to provide a 
seaworthy vessel. In circumstances 
where the breach of that obligation 
results in a breakdown of the main 
engine for a few days while repairs 
are made, the charterers would not 
have a right to terminate and could 
be readily compensated with mone-
tary damages.

If, however, the repairs would take an 
inordinate amount of time, judged 
against the length of the contractual 
period, such a breach would most 
likely be repudiatory and allow for 
termination in addition to monetary 
damages.

Refusal to Perform as  
a Repudiatory Breach
If one party to a contract unequivo-
cally indicates that it will not perform 
its obligations or no longer considers 
itself bound to do so, the other party 
may have the right to terminate. A 
party’s refusal to perform can be by 
express declaration, such as where a 
charterer states that it cannot and will 
not continue to pay hire. This would 
also be what is called an anticipatory 
breach, which occurs when a party 
states it will not honour its contractual 
obligations in the future.

A refusal to perform may also be 
inferred from conduct. Whether such 
a refusal is a repudiatory breach will 
depend upon whether the non-perfor-
mance amounts to a breach of a 
condition or deprives the innocent 
party substantially of the whole 
benefit of the contract. The test for 
determining whether repudiation has 
occurred expressly or by conduct is 
an objective one: whether in light of 
all the circumstances a reasonable 
person would conclude that the other 
party will not continue to perform or 
carry out its obligations under the 
contract.
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Termination of a Contract
Contractual Provisions  
for Termination
Many contracts and charterparties, 
contain express provisions allowing 
one or both parties an option to 
terminate the contract upon the 
occurrence of a specific event or 
circumstance, even where this does 
not amount to a breach, repudiatory 
or otherwise. Common examples 
include where a vessel is off hire for 
a stated period of time or where one 
party becomes insolvent during the 
course of the contract.

To claim damages in addition to 
exercising the option to cancel, the 
terminator will in most cases also 
need to establish a breach by the 
other party. For example, where 
charterers have the option to termi-
nate if the vessel does not meet the 
cancelling date in a voyage charter, 
to claim damages they must also 
show a breach such as the owners’ 
absolute obligation to commence the 
approach voyage in time to arrive by 
that date.

How? Electing to Terminate  
a Contract
Accepting the Repudiation or 
Affirming the Contract Termination for 
a repudiatory breach is not automa-
tic. The innocent or non-breaching 
party must elect whether to accept 
the repudiation, bringing the contract 
to an end, or to affirm the contract 
and insist that the breaching party 
perform. The law does not require 
such an election to be made within a 
specified time, but generally it must 
be exercised within a reasonable 
time, considering the surrounding 
circumstances. For example, in a 

volatile freight market, an election 
should be made relatively quickly.

In addition, the innocent party must 
be careful not to lose the right of 
election, for example by waiting too 
long to decide how to respond or by 
acting in such a way as to affirm the 
contract. Once an election is made it 
cannot be changed, so it is crucial 
the innocent party proceed cautiously 
and preferably with legal advice.

Exercising the Option to a  
Contractual Right of Termination
Once a terminating event under a 
contract has occurred, the party 
seeking to terminate must exercise 
its option to do so within a reasona-
ble time. What is reasonable will 
depend upon the facts and circum-
stances in each case, but generally 
our advice is to do so quickly so as 
not to jeopardize the option.

In addition, some contracts provide 
for termination only if a particular 
incident or problem is not rectified or 
cured within a specific period of time. 
In those circumstances, the party 
seeking to terminate must allow the 
other side the agreed time before it 
may exercise its option. Furthermore, 
most if not all contractual termination 
provisions require written notice to be 
given to the other party of the 
exercise of the option. All details of a 
termination clause must be followed 
to the letter or the termination may be 
unlawful and itself constitute a 
repudiatory breach of contract with 
resulting liability for damages.

Contractual termination rights are in 
addition to the right to terminate for 

repudiatory breach, unless the latter 
right is expressly or impliedly exclu-
ded in the contract. However, a party 
electing to end a contract pursuant to 
a contractual termination right alone, 
risks losing the right to sue for 
damages for a repudiatory breach. To 
preserve the innocent party’s right to 
claim damages, specifically and 
importantly the loss of its bargain, the 
notice of termination must clearly 
state that the termination is for a 
repudiatory breach.

As explained above, the non-bre-
aching party must elect to accept a 
repudiation within a reasonable time 
to preserve the right to make a claim 
for damages for future losses, such 
as loss of profit. A mere statement in 
a contractual termination notice that 
all the non-breaching party’s rights 
are reserved will not be enough to 
maintain a damages claim for 
repudiatory breach. As stated by the 
court in the leading decision on this 
point, “a right merely reserved is a 
right not exercised.“[1]

Damages Resulting from  
Termination
The losses that may be claimed by 
way of damages when a contract 
ends depends upon the termination 
rights that were exercised. Damages 
for repudiatory breach are meant to 
put the innocent party in the position 
it would have been in had the 
contract been performed, subject to 
the usual rules on causation, forese-
eability and mitigation. Thus, an 
innocent party that accepts a 
repudiatory breach is entitled to “loss 
of bargain damages” to compensate 
for the lost opportunity for future 
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of a repudiatory breach and the 
requirements for establishing such a 
breach are not met, then you and not 
your contractual partner may be in 
repudiatory breach and exposed to 
significant damages claim.

Terminating on the basis of a 
contractual provision alone requires 
carefully fulfilling the requirements for 
exercising the option and may not 
give you a claim for any damages. 
How to terminate and how the 
decision is communicated can be 
complicated where the party has both 
contractual and common law rights 
based on repudiatory breach to 
terminate.

One solution in that situation may be 
to notify the other side of an election 
to terminate for repudiation and, in 
the alternative, assert the contractual 
right. Although such a notice has yet 
to be tested in the courts, at least 
one English judge has indicated that 
it would protect the innocent party’s 

common law and contractual rights of 
termination.[2]

In any event, a notice of termination 
should be carefully drafted and state 
the precise basis for termination. In 
short, caution must be exercised, and 
legal assistance should be sought 
both in reaching a decision on 
whether to terminate and then 
drafting an appropriate notice so as 
to protect a right to damages, if any, 
and reduce the risk of being found in 
breach yourself.

[1] Phone 4U (in administration) v. EE Ltd. [2018] 1 
Lloyd’s Law Rep. 204, at p. 228. 
[2] See Shell Egypt West Manzala GMBH v. Dana 
Gas Egypt Limited (formerly Centurion Petroleum 
Corporate) [2010] EWHC 465 at para. 34.
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benefits, such as loss of profits. If the 
innocent party chooses to affirm the 
contract, rather than terminate, a 
claim for damages for losses suffered 
as a result of the breach may still be 
made, but of course, there would be 
no claim for future losses as the 
contract would remain on foot.

Where a contract is terminated 
pursuant to a contractual provision, 
damages will usually be limited to 
any losses suffered up to the date of 
termination. In other words, there is 
no right to recover loss of bargain 
damages. The difference in damages 
for repudiatory breach and con-
tractual termination can, therefore, be 
quite significant.

Practical Issues and Several 
Warnings
Deciding whether you have a right to 
terminate a contract and how to 
legally bring about termination can be 
difficult. If you terminate on the basis 
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Markedsrapport

2021 har vært et år med kontraster i 
utviklingen i de ulike shipping 
segmentene. På den ene enden av 
skalaen har tank markedet opplevd 
sitt svakeste år siden krisen på 
1970/80-tallet, mens i den andre 
enden var tørrbulk og LNG shipping, 
drevet blant annet av en energikrise 
i både kull- og gass-markedene. 
Container-shipping hadde også et 
godt år etter at flaskehalser og 
ubalanser i de tradisjonelle han-
delsmønstrene bidro til ineffektiv 
utnyttelse av flåten samtidig som 
økonomisk stimulering og utstrakt 
bruk av just-in-time prinsippet 
resulterte i god etterspørsel. Mye 
har vært drevet av en etterspørsel 
som hentet seg raskere inn enn 
tilbudet i mange markeder, til tross 
for fortsatt Covid-19 utfordringer på 
begge sider av tilbud/etterspørsels 
ligningen.

Tørrlast
2021 overgikk alle forventninger for 
tørrbulk markedet, selv blant dem 
som trodde på et sterkt marked. 
Grunnlaget ble lagt gjennom de to 
eller tre foregående årene. På tross 
av bra inntjeningssnitt i 2018 og 
2019 ble det bestilt lite tonnasje og 
pandemien satte en ytterligere 
stopper for kontraheringsviljen i fjor. 
Når det gjelder etterspørselsvekst 
var det mye positivitet å spore fra 

midten av 2019 og fremover. Global 
økonomisk vekst falt kraftig fra 
midten av 2018 og gjennom 2019, 
og som mottiltak løsnet Kina og 
resten av verden på pengepolitik-
ken. Dette så ut til å kunne skape et 
bra tørrlastmarked i 2020, men 
pandemien satte en stopper for det i 
første halvår. Derimot førte pande-
mien til en enda løsere pengepoli-
tikk. I tillegg medførte reiseforbud til 
at tilnærmet alt konsum ble overført 
fra tjenestesektorer til råvaresekto-
rer. Til tross for store utslag i 
verdensøkonomien i 2020 endte 
total tørrlast etterspørselsvekst ned 
bare 1%, og i 2021 ser det ut til at 
etterspørselen vil vokse med rundt 
7%. Til sammenligning vil flåte-
veksten ende på rundt 3%. I tillegg 
har økt ventetid i havner på grunn 
av COVID-tiltak redusert flåtens 
effektivitet til tross for en strammere 
markedsbalanse. Alt i alt har dette, 
med mer, skapt det beste året for 
tørrlastmarkedet siden 2008. I tiden 
som kommer forventer vi lavere 
etterspørselsvekst ettersom de 
positive effektene av økonomisk 
stimulanse avtar. Veksten i stålpro-
duksjon har begynt å avta, og det 
samme ser vi på kull og mindre 
industrielle råvarer. Derimot vil 
flåteveksten også forbli lav, med en 
ordrebok rundt de laveste nivåene i 
nyere tid. Vi tror derfor at markedet 
vil holde seg relativt sterkt i hvert fall 
6-9 måneder til, med mulighet for en 
kortvarig nedtur og ny styrke 
allerede for 2023/24 pga lav ordre-
bok og verfts-tilgjengelighet.

LNG
2021 har også vært et interessant år 
for LNG shipping, med rekordhøye 
gasspriser i Asia på starten av året, 
til enda høyere priser i tredje og 
fjerde kvartal. Det konvensjonelle 
LNG shipping markedet (LNGC) 

startet året med høye spotrater, med 
et snitt på 143 000 USD/dag i januar 
for en Tri-Fuel Diesel Electric (TFDE) 
LNGC. På våren falt ratene, som de 
pleier å gjøre, før de overrasket med 
en økning utover andre kvartal som 
et resultat av at mange skip ble tatt 
på 1-årskontrakter og økende 
etterspørsel i Asia. Tradisjonelt sett 
har ratene mer eller mindre fulgt 
naturgasspriser i Asia. Selv om 
naturgassprisene økte drastisk i 
tredje kvartal, holdt imidlertid ratene 
seg relativt flate. Dette kan forklares 
med at produktmarkedet var under-
forsynt, mens shipping markedet var 
relativt balansert. I fjerde kvartal har 
et klassisk vintermarked for LNGC 
returnert, med rekordhøye rater selv 
for eldre steamturbin skip. I Europa 
startet vinteren med rekordlave 
gasslagernivåer, og man har i 
motsetning til forrige vinter hatt 
behov for å importere mer LNG 
denne vinteren. Dette betyr at 
gjennomsnittlig seilt distanse har gått 
ned, men med økning i mengde 
lastet LNG gikk tonn-mil opp og 
shipping etterspørselen har vært 
høyere enn tidligere år gjennom hele 
2021. Flåten har vokst med et 
rekordantall; 52 LNGC skip levert i år 
per tidlig desember. Høye nybyggs-
priser på ~210 millioner USD har ført 
til at flere eiere med opsjoner hos 
verftene har utøvd disse til konkur-
ransedyktige priser. Flere av disse 
spekulative skipene har imidlertid 
allerede sikret seg kontrakter. I tiden 
som kommer forventer vi fortsatt høy 
LNGC etterspørsel. Driverne ventes 
å blant annet være fortsatt økende 
etterspørselsvekst i Asia med dertil 
lengre seilingsdistanse, høye 
gasspriser og lav villighet til fremleie 
av skip, flaskehals i Panama kanalen 
og etter hvert en redusert seilings-
hastighet som følge av nye miljøfor-
skrifter.

Dag Kilen
Head of Research, Fearnleys

15



LPG
Markedet for store LPG-skip, det 
såkalte VLGC-segmentet, har siden 
2019 stått sterkt med gjennomsnitt-
lig dagrater på over USD 40,000. En 
tydelig trend siden 2014 har vært 
fremveksten av USA til å bli største 
eksportør, der USA per dags dato 
eksporterer mer enn hele Midtøsten 
samlet. I takt med den økte ekspor-
ten fra USA har vi sett en trend der 
flåten har blitt mindre effektiv. Dette 
skyldes blant annet ventetid rundt 
lasteoperasjon, der tåke og orkanse-
songen i lengere perioder kan sette 
skipene ut av spill. Mer enn halvpar-
ten av amerikanske LPG-volumer 
går østover til Asia gjennom 
Panama, og periodisk lange venteti-
der har også ført til ineffektiv 
utnyttelse av flåten. Ser man på 
inntjeningssnittet mellom 2000 og 
2013 (før USAs markedsandel ble 
betydelig) lå dette på ca. USD 
25,000 per dag, mens snittet fra 
2014 og frem til i dag har ligget på 
ca. USD 42,000 per dag. Det er 
primært Asia som driver etterspør-
selssiden og da hovedsakelig 
innenfor husholdning, petrokjemi, 
industri og generell energi. Det er 
spesielt India og Kina som er de to 
landene med sterkest vekst, og i takt 
med dette ser vi mye ventetid da 
volumene har økt raskere enn de 
har klart å etablere ny infrastruktur. 
Derfor ser vi også at importsiden 
bidrar til venting og en lite effektiv 
utnyttelse av flåten. Gjennom 
Covid-19 har det generelle LPG 
markedet klart seg bra. Volummes-
sig har det ikke vært det helt store, 
men flåtesiden har som sagt vært 
under betydelig press så snittinntje-
ningen i både 2020 og 2021 har 
ligget på over USD 40,000 per dag. 
For 2022 og 2023 forventer vi økte 
volumer, og kombinert med en 
fortsatt lite effektiv bruk av flåten så 
tror vi på sterke år. Nedsiderisikoen 
ligger først og fremst knyttet til 
fortsatt usikkerhet til Covid-19, en 
eventuell finanskrise når sentralban-
kene i takt med økt inflasjonspress 
bremser sin stimulering av de store 
økonomiene, eller andre uforutsette 

hendelser som betydelig reduserer 
kjøpekraft og senker oljepris og 
produksjonsnivået. 

Tank
Tank markedet har vært årets 
skuffelse, selv om kraftig lageropp-
bygging under etterspørselssvikten i 
fjor var et varsel om kommende 
lagertrekk og et svakt marked i år. 
Oljeetterspørselen er per begynnel-
sen av desember omtrent tilbake til 
pre-Covid nivå til tross for fortsatt 
svakhet i jet fuel etterspørselen, 
men tank markedet avhenger i 
større grad av produksjonsend-
ringen, og denne har vært svakere 
pga OPEC+ sine kutt for å få 
lagerbeholdningen normalisert. Det 
betyr at en god del av etterspørsels-
veksten etter olje har vært forsynt 
fra lokale lagre, og dermed blitt en 
brems for tank markedets tonn-mil 
utvikling. Årets første tre kvartaler 
var derfor omtrent som forventet. 
Skuffelsen har primært vært knyttet 
til fjerde kvartal. OPEC+ har begynt 
å reversere produksjonskuttene, 
men oppstartsproblemer, spesielt i 
Vest Afrika, har gitt svakere volum-
vekst enn den opprinnelige come-
back planen til OPEC+ tilsa. I tillegg 
har svikten i oppstart fra produsen-
ter vest for Suez bidratt til en 
manglende arbitrasje for kjøpere av 
olje fra Atlanteren til Asia, så 
volumskuffelsen har primært vært på 
de lengste distansene – med andre 
ord ytterligere en brems for tonn-mil 
utviklingen. Flåten over 25,000 
dødvekt tonn har vokst med 24.1 
millioner dødvekt tonn i år, med 1.7 
gjenstående for resten av året, mot 
25.6 million dødvekt tonn i fjor. At 
inntjeningen har stupt fra i overkant 
av USD 50,000 per dag for 
VLCC-flåten i fjor til å knapt dekke 
operasjonelle kostnader i overkant 
av USD 10,000 per dag i år er derfor 
tydelig relatert til etterspørselen 
heller enn tilbudssiden av tank 
markedet. Neste år teller ordrebo-
ken 32.7 million dødvekt tonn, og 
med en økning fra 2021 kan det se 
mørkt ut også for 2022-inntjeningen. 

Oljelagrene går imidlertid helt ned 
imot 2010-2014 nivåer der vi hadde 
både høyere oljepris og lavere 
konsum. Samtidig stilles det fortlø-
pende spørsmål ved hva reserveka-
pasiteten i oljemarkedet faktisk er, 
og med mindre amerikanske 
produsenter klarer å mobilisere raskt 
(hvilket er tvilsomt blant annet på 
grunn av dårlig kapital tilgang) så 
kan det utvikle seg en skvis i 
oljemarkedet tilsvarende det vi har 
sett i kull- og gass-markedene de 
siste månedene. Skjer dette også i 
oljemarkedet så vil det være en 
annen dynamikk enn det vanlige i 
fraktmarkedet, og tank markedet 
kan derved overraske konsensus 
oppfatning på oppsiden i 2022.

Regelverk, tiltak og krav
På tvers av industrien har 2021 vært 
året hvor en rekke forkortelser i 
shipping ble fylt med innhold: EEXI, 
CII, ETS, EUA m.fl. Forkortelsene 
har vært kjent en stund, men det er 
først i år de er blitt fylt med innhold. 
Et innhold som får stor betydning for 
shipping. Hver seg skjuler disse 
forkortelsene kostnadsmessige og 
operasjonelle utfordringer. Og 
kanskje litt potensiell dynamitt i 
forholdet mellom befrakter og reder.  
Det minst dramatiske og inngri-
pende er antageligvis EEXI (Energy 
Efficiency eXisting ships Index). 
Dette er en ny standard for CO2 
intensiteten for shipping uttrykt i 
CO2-utslipp per transportarbeid 
utført (g CO2/dwt-nm). Frykten har i 
stor grad gått på hvorvidt dette 
tiltaket vil redusere skipenes service 
hastighet betydelig. I utgangspunk-
tet vil ganske mange skip bli 
påvirket. På den annen side seiler 
de aller fleste skip i hastigheter i dag 
som ikke krever ytterligere hastig-
hetsreduksjoner. Om det er noen 
dramatikk knyttet til EEXI så mener 
vi det er knyttet til redusert fleksibili-
tet. De aller fleste skip er antatt å 
benytte EPL (Engine Power Limita-
tion) til å tilpasse seg de nye 
kravene. I praksis betyr dette at man 
unngår store investeringer i drivstoff-
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For offshore støttefartøy som helhet 
har året dreid seg om å komme 
tilbake til den posisjonen og mar-
kedsbalansen vi observerte før 
innslaget av COVID-19. Selv om 
verdensflåten for både AHTS og 
PSV fortsatt bærer tydelig preg av 
den voldsomme overkontraheringen 
for drøyt 10 år siden, ser vi nå et 
stadig større skille mellom egnede 
og uegnede skip, hvor en stor del av 
opplagsflåten for alle praktiske 
formål ikke lenger er relevant. Så 
fort man nyanserer tallene og 
trendene for tilbud og etterspørsel 
blir det tydelig at balansen er langt 
mer til stede enn de totale tallene 
skulle tilsi – dette gjelder i særdeles 
stor grad høy-ende segmentene og 
de regioner der krav til skipenes 
spesifikasjoner gjerne utelukker 
konkurranse fra mindre og/eller 
eldre enheter, som Australia, 

Sør-Amerika, og ikke minst, i 
Norsjøområdet. Forskjellen utspiller 
seg ikke kun i form av en høyere 
gjennomsnittlig inntjening, men også 
en kontinuerlig høyere utnyttelses-
grad, der den overveiende stor 
andel av term-kontakter tildelt de 
siste årene tilfaller de største og 
mest moderne OSV-ene.

I nettopp Nordsjøområdet begynte 
året relativt sterkt sett fra rederienes 
perspektiv, med både høye slut-
ningsnivåer og flere kontraktstildelin-
ger med lang fast periode. Volatilite-
ten man typisk forbinder med 
vinterhalvåret her oppe viste seg fra 
sin beste side med rapporterte 
dagrater for AHTS-ene både nord 
for NOK 1,000,000 og under 
OPEX-nivå! For PSV-er var det 
forventningene til sommersesongen 
som slo inn allerede her da de aller 

besparende tiltak, men samtidig 
settes en begrensning på ‘gasspå-
draget’ på skipet. Man kan ikke 
lengre gi ‘full gass’ om man skulle 
trenge det. Unntaket er nødssitua-
sjoner. Dette betyr at om skipet får 
heftig vind og sjø imot – kanskje til 
og med motstrøm – vil skipet sakkes 
ned med 2-3 knop. I en slik situasjon 
vil man ikke lengre kunne øke 
belastningen på hovedmotor utover 
det tillatte under EEXI/EPL. Konse-
kvensen kan være at rederiet må 
vinke farvel til kanselleringsdato, 
man når ikke tildelt kanaltransitt, 
man blir ventende på neste tide-
vann, osv. Vi tror en konsekvens av 
EEXI/EPL er at man må legge inn 
mer operasjonell margin. CII 
(Carbon Intensity Index) er EEXIs 
operasjonelle søster. Igjen er dette 
en karbonintensitet, men knyttet 
operasjonen av skipet. IMO har satt 

som krav at CII skal reduseres med 
40% sammenlignet med 2008. IMO 
har kalkulert utslippsintensiteten i 
2019 og introdusert et krav om årlig 
forbedring av CII frem mot 2026. I 
praksis betyr dette at karbonintensi-
teten skal reduseres med 11% innen 
2026 (sammenlignet med 2019). 
Dette er meget, meget krevende. 
IMO er i prinsippet agnostiske med 
hensyn på hvilke grep en reder tar, 
men vi tror at det mest sannsynlige 
tiltaket blir redusert hastighet. Det er 
begrenset hvor mye drivstoffreduse-
rende tiltak kan bidra med.

Oppsummering
Kort oppsummert så har 2021 vært 
et begivenhetsrikt og godt år for 
bransjen samlet sett. Det er mye 
usikkerhet knyttet til 2022 da den 
kraftige økonomiske innhentingen 

det siste året bør forventes å avta, 
uavhengig av videre Covid-19 
utvikling, og en inflasjon man har 
forventet skulle være forbigående 
ser ut til å befeste seg for lengre enn 
forventet. Men, med mindre sorte 
svaner dukker opp, så er det et godt 
grunnlag til stede for god inntjening i 
bransjen også neste år, da det vil ta 
tid å løse flere av supply-chain 
problemene som har støttet marke-
det i år. Dersom den underliggende 
økonomiske utviklingen holder seg 
godt kan man til og med se mulighet 
for en uvanlig lang oppgangsperiode 
i enkelte segmenter, spesielt bulk og 
tank der ordrebøkene er lave 
gjennom 2023 og 2024, og verftene 
har dekket ordrebøkene sine godt 
for perioden gjennom en historisk 
sett ellevill bølge av bestillinger fra 
container-rederiene.

Offshore støttefartøy

Jesper Skjong
Analytiker, Fearnley Offshore Supply AS
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fleste av de store enhetene ble 
plukket opp tidlig i påvente av mer 
aktivitet – hvilket presset den 
gjennomsnittlige rapporterte dagra-
ten for denne perioden til NOK 
170,000.

Men allerede i andre kvartal fikk 
markedet for både PSV og AHTS 
seg en kalddusj. En kombinasjon av 
reaktivering fra opplag samt min-
dre-enn-forventet aktivitet i perioden 
sendte både term- og spot-markedet 
ned mote rategulvet igjen. Store 
deler av perioden var det relativt lite 
aktivitet og få, eller til og med ingen, 
utestående båt-behov i Nordsjøom-
rådet. Vel inne i juni var det mange 
planlagte borekampanjer som satte i 
gang, hvilket fjernet mye av tilgjen-
geligheten fra markedet inn mot 
slutten av kvartalet – uten å oppnå 
det helt store for de gjennomsnittlige 
dagratene.

De gjennomgående trendene 
fortsatte inn i tredje kvartal, med 
noen sporadiske innslag av stram-
het, før det mot slutten strammet 
seg betydelig til. For kvartalet som 
helhet registrerte vi flere slutninger, 
høyere utnyttelsesgrad, og følgelig 
også høyere rapporterte dagrater 
enn tidligere i året. Dette medførte 
en langt bedre markedsposisjon for 
rederiene inn mot høsten og 
vinteren. En kjærkommen endring 
herunder var også at det var langt 
flere AHTS på term kontrakter enn vi 
har sett på flere år – dog ikke andre 
lange faste perioder enn Equinors 
enheter. Et godt bilde på hvor stramt 
PSV-markedet tidvis var gjennom 
dette kvartalet kom da en AHTS ble 
engasjert på cargo run – men en 
dagrate på NOK 350,000.

Når vi nå er i ferd med å runde av 
året 2021 er det tydelig markedsut-
siktene har bedret seg gjennom 
året. Det er flere elementer som 
bidrar til dette, men mer enn noe 
annet handler det om to ting; 
forventet aktivitet fremover og 
tilgjengelig tonnasje. For selv om det 
fortsatt i teorien ligger henholdsvis 
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snaut 30 og 40 PSV og AHTS i kaldt 
opplag i Nordsjøområdet, så er få 
eller ingen av disse som kvalifiserer 
på de punktene man typisk ser i 
anbudsrundene på lengre kontakter. 
Dette, i kombinasjon med en relativt 
anstrengt cash-beholdning for de 
fleste rederiene, gjør at det fremstår 
svært lite sannsynlig at markedet vil 
oversvømmes av skip selv om 
tilgangen på aktive skip skulle 
stramme seg til fordi dette da må 
gjøres spekulativt – uten garantert 
inntjening. Videre er antallet skip i 
opplag også det laveste vi har sett 
siden 2016, altså da på vei inn i 
krisen.

Forventningene knyttet til aktivitet 
fremover inntreffer i første omgang 
på Britisk side av Nordsjøområdet, 
men også andre nøkkel-regioner 

forventes å trekke kapasitet ut. 
Herunder nevnes spesielt Brasil, 
Australia, Vest-Afrika, Russland og 
Kannada som alle har til felles at de 
trekkes tonnasje herfra. På mellom-
lang sikt ser vi også for oss at 
aktiviteten på Norsk side vil tilta, 
spesielt i lys av neste års PUD-rush 
som følge av den norske skattein-
centivordningens utløp ved utgan-
gen av 2022. Tross noe sprik i 
anslag for antall PUD-er som vil 
leveres, er felles for dem alle at det 
vil føre til et betydelig aktivitetsløft i 
årene som kommer, og man ser 
følgelig at behovet for både AHTS 
og PSV vil kreve de aller fleste skip i 
sving igjen.
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Aasen shipping kontraherer hybridship
Aasen Shipping i Mosterhavn har 
kontrahert to 9300 dwat store hybrid 
selvlossere. Det første nybygget, 
Aasfjell, ble levert fra Royal 
Bodewes Shipyard i oktober.

Søsterskipet Aasfoss kommer  
i april 2022. Skipene blir de største 
selvlossende hybridshipene i marke-
det. Meglerselskapet Aasen Charte-
ring vil dermed drive kommersielt 10 
selvlossere mellom 3500–9300 dwt .

Skipene skal gå i en kombinasjon av 
løsfart og behovskontrakter i nord 
Europa. Spotmarkedet for selv-
lossere er for tiden sterkt så timin-
gen for nybyggene ser bra ut.

Forbundet gratulerer med fremtids-
rettede miljøvennlige nybygg og 
ønsker lykke til.

• Battery package enabling 
reduced fuel consumption of 
about 400 tons per year.

• Battery package enabling peak 
shaving on main engine reducing 
emissions and fuel consumption.

• Battery package enabling 
propulsion and maneuvring in 
port without use of main engine.

• Electric excavator enabling 
nearly noise-free loading and 
discharging operations.

• Combination of electric excavator, 
battery and connection to shore 
grid enable operations completely 
free of emissions when in port.

• Variable revolution on main 
engine reducing consumption/
emissions further during slow 
steaming. Active Eco-control of 
propeller and main engine enable 
the most optimised operation.

• Optimised hull design and main 
engine focusing on reduced 
emissions and fuel consumption.
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Årsmøte i Haugesund 
Skipsmeglerforening
6. september avholdt Haugesund 
Skipsmeglerforening sitt årsmøte i 
Haugesund Rederiforening sine 
flotte lokaler i Smedasundet.

Formann Kjell Ivar Rein fra Hagland 
AS ledet generalforsamlingen. 
Etterpå holdt Hans en medlems- 
update fra NSF, og vi fikk en 
interes-sant gjennomgang med 
Runar Skarstein fra Sparebank 1 SR 
Bank. Han tok for seg sitasjonen i 
verden geopolitisk, økonomisk og 
sett fra en banks ståsted.

I god tradisjon ble det servert 
skipskost; erter, kjøtt og flesk med 
mange gode historier rundt bordet 
denne kvelden.

Takk til Haugesund for fint arrange-
ment!

LANDSMØTE 
2022

5/6.-8. MAI
STOCKHOLM

RADISSON BLU ROYAL VIKING GET TOGETHER 
PÅ JOSEFINA
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Etter fjorårets avlysning var det 
gledelig å igjen delta på årsmøtet i 
Kristiansand Skipsmegler og Ekspe-
ditørfoeningforening 18. november  
i selskapslokalet «Klubben».

Kristiansandsforeningen har

9 medlemsbedrifter etter at Varnes 
Chartering AS, Flekkefjord og Chr 
Th Boe & Sønn i Arendal ble tatt opp 
som nye medlemmer på general-
forsamlingen.

Kirsti Dvergsnes fra Pentagon 
Chartering er formann i Kristian-
sands foreningen, og ledet årsmøtet 
og middag med stil.

Deretter holdt Hans en medlems 
update om forskjellige aktiviteter i 
forbundets regi fremover og etterpå 
ble det servert nytrukket torsk med 
poteter.

Middagen hadde 50 deltagere og 
NSF President Tom Engø takket  
for maten.

Årsmøtet i Kristiansand 
Skipsmegler og 
Ekspeditørforening 
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Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og 
kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall. *Storebrand Balansert Pensjon sammenlignet med andre profiler med 50 % målsatt aksjeandel. 
Brutto avkastning siste 5 år ved utgangen av oktober ifølge Norsk Pensjon. **Dow Jones Sustainability Index.

Hva er viktigst når du skal
velge pensjonsavtale til
bedriften din?

Storebrands største pensjonsprofil slår alle 

konkurrenter de siste 5 årene med nesten 10 % årlig 

avkastning*. Og dette samtidig som vi jevnlig kåres 

til en av verdens mest bærekraftige bedrifter med 

strenge krav til selskapene vi investerer i**. Da skulle 

man kanskje tro at man må ofre litt avkastning. Men 

det er det som er det fine: For oss er det nemlig ingen 

motsetning mellom å tjene penger og ta vare på 

planeten. Det er gode penger i det.

Som medlem av Norsk Skipsmeglerforbund får 

bedriften ekstra gode betingelser på pensjon i 

Storebrand

Les mer på storebrand.no/bedrift

Markedets beste avkastning

Bransjens strengeste krav til bærekraft

(Sett to kryss)



Interessen for shipping og skips-
megleryrket har vært stigende de 
siste par årene.

Vi arbeider kontinuerlig med rekrut-
tering og utdanning av morgen-
dagens meglere.

Høsten 2021 har NSF avholdt totalt 
7 eksamener med 21 studenter i 
følgende kurs:

• Introduction to Shipping
• Ekonomics of Sea Transport 

& International Trade
• Dry Cargo Chartering
• Shipping Business
• Legal Principles of Shipping 

Business
• Ship Sale & Purchase

Etter en krevende periode med 
covid-19 og hjemmekontor er det 
positivt at våre medlemsbedrifter nå 
ansetter nye medarbeidere igjen.

Flere av våre medlemsbedrifter har 
nå innført obligatorisk ICS Tutorship 
for sine nyansatte meglere.

TutorShip 
– Høstens eksamener
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ICS TutorShip Courses
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FOUNDATION
DIPLOMA*
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Business

PROFESSIONAL QUALIFYING 
EXAMINATION

How can I register for the exams?

Branches

Where can I study?

 

DIPLOMA*
For those with more experience and 

membership, the Advanced Diploma 

subjects: which is 

are also available in Economics of Sea 
 and in 

.
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Kystutvalget

26

Kystutvalget møttes i august for  
å planlegge Trondheimseminaret 
2022.

Marius Høyer inviterte utvalget til sin 
hytte i Brevik denne gangen og hele 
utvalget stilte.

Etter at seminaret ble flyttet fra 
Stjørdal til Trondheim samt en 
opp gradering av faglig innhold har 
interessen økt betraktelig og 60–65 
deltagere deltar vanligvis på 
 seminaret.

Bilde fra venstre Geir Jerstad, Lars 
Solbakken, Marius Høyer, Andre Borge  
og Magne Andersen.



Styremøte i NSF

27

Grunnet Covid-19 ble hovedstyre-
møtet utsatt fra januar til august da 
det igjen var mulig å samles uten for 
strenge restriksjoner.

Forbundet har tross en krevende 
periode med restriksjoner fått 
gjennomført mye aktiviteter både 

seminarer, webinarer og besøk hos 
medlemmene når dette ble mulig 
etter sommeren.

I 2022 vil vi fortsette med relevante 
seminarer innen sjørettslige temaer, 
certeparti gjennomganger, og 
økonomiske utsikter.

Etter styremøte hos Norges Rederi-
forbund i rådhusgaten møttes styret, 
våre advokater og tidligere presiden-
ter til middag på kvelden.



Arctic Offshore, Arctic Shipping 
og Bergen Bunkers  
– nye medlemmer i NSF
Arctic Offshore ble etablert i 1996 
som Nor-Ocean Offshore av Pål 
Frimann Nordgren.

I 2017 skiftet selskapet navn og ble 
en del av Arctic gruppen.

Selskapet er aktivt i befraktning, kjøp 
og salg, verdivurdering og markeds- 
analyse innen OSV/Subsea/Rene- 
wables segmentet og har historisk 
hatt en sterkt posisjon i Mexico.

Selskapet ledes av Jon S. Lerche. 
Lerche har vært i selskapet siden 
2005 og har bl.a. ledet kontoret  

i Rio De Janeiro før han tok over 
som Managing Partner i 2015.

Arctic Shipping ble dannet i 2016 
av en gruppe erfarne meglere fra 
bl.a. Clarksons Platou og Bassøe, 
og er aktive innenfor nybygg, 
kjøp- og salg av skip samt prosjek-
ter, verdivurdering og markeds-
analyse.

Selskapet har i dag 10 ansatte og 
Adm. Direktør er Arvid Nesse Jr.

Bergen Bunkers ble etablert i 2014 
og er et internasjonalt trading-

selskap innenfor bunkers og 
smøreoljer. Selskapet driver tradisjo-
nell bunkers megling og bunker 
trading og har 9 ansatte. Daglig 
leder er Sveinung Juvsett.

Vi ønsker Arctic Offshore, Arctic 
Shipping og Bergen Bunkers 
velkommen som medlemmer  
i Norsk Skipsmeglerforbund.

NSF reisebag
Vi har fått laget opp noen fine  
Swims bager med NSF logo.

Pris 950,- per stykk. 

Bestilling til:  
mm@shipbroker.no /mail@shipbroker.no

Ca 4 uker leveringstid.
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