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(1,56 M€) dels i form av räntor på
upptagna lån från ägaren och dels i vattenoch markarrenden. Den årliga
amorteringen till staden på de upptagna
lånen har varit 1 121 480 € (921 480 €).




Tvisten med Skattestyrelsen om
återbetalning av överlåtelseskatten vid
bolagiseringen har under året genom ett
positivt domstolsbeslut fått en optimal
lösning för bolaget. Hela beloppet (jämte
ränta) på totalt 1 045 613 € har av staten
återbetalats till hamnbolaget.
Under året har planeringen fortgått för
ombyggnad och utvinkling av färjeläge 3
för att kunna ta emot större fartyg utan att
minska kapaciteten i färjelägena 4-5.
Projektet innehåller nya matar- och landgångar, ny bilramp och bilklaff till Kaj 3
samt betydande anpassningar till Viking
Lines nybeställda fartyg på Åbo-linjen.
Avsikten är också att till färjelägena 3 och
6 installera modern automatförtöjning.
Under året har en EU-upphandling
genomförts och kontrakt skrevs den 15
februari 2019. Projektet beräknas därför
kunna inledas inom februari 2019 och vara
klart till hösten år 2020. Investeringen
beräknas uppgå till drygt 20 miljoner euro.
Detta är den största investeringen i
hamnens historia.

Styrelseordförandes information
År 2018 är hamnbolagets fjärde
verksamhetsår. Resultatet för 2018 är bra
med en redovisad nettovinst om 440 881
euro (2017: 868 536 €). Omsättningen
uppgår till 8 343 752 € och är på samma
nivå som året före. Personalkostnaderna
har stigit med 2,8 % till 1 252 007 €.
Den stora ombyggnaden 2019-2020 av
färjeläge nr 3 med utbyte av också
landgångar och matargångar innebär att
betydande delar av de befintliga anläggningarna tas ur bruk, skrotas eller säljs. I
bokslutet har därför gjorts en betydande
nedskrivning av de värden som vid köpet
av dessa anläggningar från staden var
påförda denna del av hamnen. Denna
nedskrivning uppgår i bokslutet till
1 751 333 €. Av den befintliga
avskrivningsdifferensen återförs 283 724 €
för att bringa den totala avskrivningsreserven på rätt nivå. Nettoeffekten på
resultatet av dessa två dispositioner är en
kostnad om 1 467 609 €.

Vid sidan av detta storprojekt har
planeringen fullföljts för hamnens
investeringar invid nya Pommerndockan
med två upprustade sköljhus och två
småbåtsbassänger. Dessutom sker en
uppdatering av bolagets styckegods- och
cementkaj på Klinten med två nya
dykdalber och stängsel enligt ISPS-krav.
Byggstart för dessa två projekt sker i
februari 2019.
Under året har automatisk boardingkontroll
installerats i hamnterminalen, redskapshallar/garage har uppförts på Kaj 6 för
bolagets arbetsfordon och de sociala

Bolaget har till Mariehamns stad överfört
avtalsenliga ersättningar på 1 571 446 €
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utrymmena för personalen i
hamnterminalen har renoverats.

olagligheter, men styrelsen har förtydligat
rutiner i upphandlingar och redovisningar.

Bolaget gavs 2017 uppdraget att fungera
som byggherrerepresentant för stadens
räkning vid bygget av torrdocka för
museifartyget Pommern. Bygget, till en
totalkostnad av 6 990 000 euro, inleddes i
augusti 2017 och ska slutföras i februari
2019. Investeringen görs av Mariehamns
stad. Projektets har hållits inom budget.

Bolaget kunde snabbt lösa den uppkomna
situationen med att Agneta BjörklundErlandsson påtog sig uppdraget som t.f.
VD fram till den 17 februari 2019.
Rekrytering av ny VD inleddes under
hösten och Alef Jansson tillträdde tjänsten
den 18 februari 2019. Leif Ahlqvist har
under årets andra halva varit kontrakterad
som projekt-administratör för projektet
färjeläge 3 i Västerhamn.

Bolaget drabbades under våren av en
mycket betungande offentlig debatt om
påstådda oegentligheter gällande främst
rutiner kring upphandling. Bolagets VD
och styrelse blev offentligt ifrågasatta från
ägarrepresentanter. Kritiken och
debattklimatet resulterade i att bolagets VD
valde att lämna sitt uppdrag när hans
kontrakt gick ut den 30 juni 2018. Leif
Ahlqvist har utfört ett stort och värdefullt
arbete för hamnen i stadens regi 2011-2014
och i bolagets regi 2015-2018.
Genomförda revisioner av bolagets
verksamhet har inte visat på några

Jag framför styrelsens varma tack till
bolagets tidigare VD, t.f. VD, styrelse,
ledning och personal, till våra storkunder
Viking Line, Tallink Silja och Eckerölinjen
och till våra övriga samarbetsparter.

Roger Jansson
styrelsens ordförande
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VD:s översikt
År 2018 blev åter ett bra år för
Mariehamns Hamn Ab, till både
trafikvolym och resultat.

Det är glädjande att våra kunder investerar
för framtiden och att Mariehamns Hamn
Ab får möjligheten att utvecklas
tillsammans med dem.

Om- och tillbyggnad av Kaj 3 ger efter
färdigställande ökad flexibilitet, kapacitet
för större fartyg samt för passagerarna en
smidigare upplevelse i transport mellan
terminal och fartyg. Projektet genomförs
inom ramen för EU-projektet NextGen
Link.

Jag ser fram emot 2019 och det är en ära
att få möjligheten att som ny VD leda
Mariehamns Hamn Ab genom kommande
investeringsprojekt, utveckling och daglig
verksamhet tillsammans med vårt fina
team av kollegor, kunder och
samarbetspartners.

Hamnens verksamhet utvecklas även
digitalt. Under året färdigställdes flertalet
projekt i våra system och anläggningar.

Hamnterminalen har bland annat försetts
med automatiserade biljettspärrar,
boardingcontrol. Detta ger våra kunder
smidigare incheckning av passagerare samt
ökad trygghet i gällande passagerarlistor.
Projektet har genomförts i tätt samarbete
med Viking Line samt Tallink Silja Line.

Alef Jansson
VD

De internationella kryssningsfartygen
finner fortsatt Mariehamn och Åland som
en intressant destination. Under året
genomfördes 15 anlöp och riktade
marknadsinsatser för att öka denna andel
kommande år. För 2019 har bokningar av
kryssningsfartyg ökat drygt 40 %.
Mariehamns Hamn har möjlighet och
potential att ytterligare växa inom
internationell kryssningstrafik.
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Ägardirektiv

Verksamhetsberättelse

Mariehamns hamn Ab har som huvuduppgift att bedriva hamnverksamhet i form
av hamntjänster, tjänster i anslutning till
underhåll av kajer och vågbrytare och
tjänster för passagerar- och godsterminaler
samt drift av hamn- och tullager, fritidsbåtshamnar och gästbåtshamnar, tull- och
passkontroll i hamnar samt jämte annan
med hamnen förenlig verksamhet.

Om bolaget
Mariehamns hamn Ab bildades den 16
september 2014 och ägs i sin helhet av
Mariehamns stad.

Styrelse

Bolaget kan på kommersiellt motiverade
grunder förvärva, besitta och överlåta
värdepapper samt fast egendom under
förutsättning att det sker i syfte att
förverkliga stadens uppdrag enligt stadens
ägardirektiv.

Styrelsen har sedan bolaget bildades haft
följande sammansättning:
Roger Jansson ordförande, Sara Kemetter
vice ordförande, Bjarne Blomster och
Tuula Mattsson.

Bolaget ska därtill medverka till att
utveckla staden på ett sätt som bidrar till
stadens attraktivitet. Bolaget ska särskilt
bidra till att utveckla stadens attraktionskraft som besöksmål. I detta syfte ska
bolaget:

Styrelsen har sammanträtt 21 gånger under
året. VD är föredragande i styrelsen.

- utveckla och bygga ut Mariehamns
hamnanläggningar i samråd med och på ett
sätt som stödjer besöksnäringen.
- medverka till utvecklandet av
Västerhamn till en turistiskt attraktiv
sjöfartspräglad helhet där 4 mbk Pommern
ingår och sörja för att en ändamålsenlig
docka för segelfartyget Pommern
integreras i anläggningarna.
- aktivt verka för och bidra till
förverkligandet av evenemang och
utvecklingsprojekt som anknyter till
stadens sjöfarts- och seglingstraditioner.
Exempel på sådana evenemang kan vara
Tall Ships Race, EU-projekt inom
relaterade områden och internationella
seglartävlingar.
- som ett led i stadens arbete inom Sail
Training International (STI) uppträda som
värd och välkomna fartyg med anknytning
till STI på det sätt som framgår av

Styrelsen för Mariehamns hamn Ab samt VD Alef Jansson.

Revisorer
Som bolagets revisor verkar
revisionssamfundet KPMG Oy Ab med
David Mattsson, CGR, som ansvarig
revisor.

Redovisning
Mariehamns hamn Ab köper tjänster
avseende bokföring och löneredovisning
av Ålands Företagsbyrå Ab.



5

organisationens riktlinjer för Sail Training
– vänliga hamnar.
- som underlag för strategisk utveckling av
besöksnäringen tillhandahålla statistik
avseende landstigande resenärer till och
från Åland via bolagets anläggningar.

förbindelser; två till Åbo, två till
Helsingfors, fem till Stockholm, en till
Kapellskär och en till Tallinn.

I ägardirektivet framgår även att bolaget
ska verka för att stadens invånare har god
tillgång till platser för fritidsbåtar. Om det
bedöms ändamålsenligt för att nå denna
målsättning äger bolaget rätt att överlåta
delar av eller hela bolagets småbåtsverksamhet till en annan ägare eller
förvaltare.
Affärsidé
Mariehamns hamn Ab skall erbjuda sina
kunder en hållbar, effektiv och säker hamn
med hög servicenivå, moderna
anläggningar för färje-, kryssnings- och
godstrafik samt hamnservice för lokala
behov.

Antalet fartygsanlöp har under året varit
5010 st (2017: 5113 st). Av anlöpen står
den reguljära trafiken för 98 %. Den
internationella kryssningstrafiken står för
för 0,3 % av anlöpen (2017: 0,4 %). I antal
räknat var de internationella kryssningsfartygens anlöp 15 stycken. (2017: 19 st).

Vision
Mariehamns hamn Ab skall tillhandahålla
en effektiv årerunthamn med moderna,
hållbara anläggningar och kunnig personal
samt vara en av Östersjöns mest attraktiva
hamnar.

Fartygsanlöp2018/2017

Verksamhet

Internationell
kryssningstrafik

15
19

Övrigtrafik

67
73

Reguljär
kryssningstrafik

Mariehamns hamn Ab bedriver hamn- och
terminalverksamhet i Mariehamns hamn.

701
688

Reguljär
passagerartrafik

Bolaget äger sedan den 01 januari 2015
hamn-anläggningarna med tillhörande
fastigheter. Det innebär att bolaget förutom
löpande drift och underhåll även ansvarar
för utveckling av och investeringar i
hamnen.

4227
4333
0
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Mariehamns hamn är en av Finlands tre
största passagerarhamnar. Vid utgången av
2018 har Mariehamns hamn elva färje
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9 Leif Ahlqvist avgick som VD den
30 juni 2018. Därefter har Agneta
Erlandssson-Björklund varit
bolagets t.f. VD. Hösten 2018
beslöt styrelsen att utse Alef
Jansson till ny VD från och med
den 18 februari 2019.

Väsentliga händelser under året
År 2018 färdigställdes ett antal projekt som
påbörjats tidigare år samt inom året. Under
året påbörjades även några projekt med
lång tidsram:

9 Under sommaren genomfördes den
av ägaren initierade specialrevisionen av Mariehamns hamn
Ab:s verksamhet mellan åren 20152018. Specialrevisionen konkluderade inga oegentligheter i
verksamheten.

9 Landströmsanslutningen till fartyg
byggdes under åren 2016-2017 och
togs i bruk i december 2017 och
invigdes officiellt våren 2018.
9 Under våren färdigställdes två
förrådsbyggnader vid Kaj 6. I
förrådsbyggnaderna ska
hamnbolagets maskiner förvaras.

9 Under hösten påbörjades
renoveringen av personalens
sociala utrymmen i hamnterminalen.

9 En genomgripande översyn gjordes
av hamnbolagets registerbeskrivningar och tillämpning av
personuppgiftslagen inför att EU:s
dataskyddsförordning trädde i kraft
i maj.

9 Under hösten projekterades
ombyggnaden av Klintkajen för att
förbättra förtöjningsmöjligheterna
för längre fartyg samt förbättra
arbetssäkerheten under förtöjningsarbetet. Kontrakt med entreprenör
skrevs i december. Även hamnskyddet ska förbättras med staket
och teknisk övervakning.

9 I hamnterminalens vänthall fortgick
anpassningen till de nya
biljettspärrarna som togs i bruk
under sommaren. Viking Lines
incheckning förnyades och ett
glasparti öppnade upp ytorna
samtidigt som säkerheten
förbättrades. I den övre avgångshallen förnyades glasvägg och
dörrar för att fungera ihop med
biljettspärrarna och den planerade
förbindelsen till Kaj 3.

9 Under året projekterades
ombyggnaden för Kaj 3 och
projektet bjöds ut som en EUupphandling.
9 Tillsammans med Viking Line,
Stockholms hamnar och Åbo hamn
ansökte Mariehamns hamn Ab om
EU-stöd inom ramen för EUprojektet NextGen Link, vars syfte
är att stärka den maritima länken
mellan Finland och Sverige. Under
hösten 2018 gick även Åbo stad
med som projektpartner.

9 Då grundrenoveringen av hamnkontorets övre våning blev klar
hyrdes kontorsutrymmena ut i
februari.
9 Kontorsutrymmena på hamnterminalens fjärde våning
renoverades och hyrdes ut från
augusti.
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Ekonomiskt utfall
Hamnbolagets omsättning för år 2018
uppgår till 8 343 753 euro vilket är på
likvärdig nivå jämfört med ifjol. Av
omsättningen står den reguljära trafiken för
93,6%.

Omsättning2018/2017/2016

Mariehamns hamn Ab har beviljats
stöd för de delar av ombyggnadsarbetena i Västerhamn som krävs
för Viking Lines planerade
fartygsbygge.
9 Under året var Leif Ahlqvist
projektledare för bygget av
torrdockan för 4 mbk Pommern.
Byggandet av torrdockan inleddes i
augusti 2017 och entreprenaden
färdigställs i februari 2019.
Mariehamns hamn Ab fungerar
under byggtiden som projektkoordinator. Mariehamns stad är
byggherre för projektet.

Hyrorocharrenden

2,3%
2,0%
1,8%

Fritidsbåtar

1,9%
1,9%
2,2%

Övrigaintäkter

1,6%
0,7%
0,5%

Internationell
kryssningstrafik

0,6%
0,8%
0,4%

Reguljärkryssningstrafik

13,8%
13,3%
13,5%
79,8%
81,3%
81,5%

Reguljär
passagerartrafik

0,0%20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2018

2017

2016

Avskrivningarna enligt plan uppgår till
1 816 884 euro. En återföring om 283 724
euro av avskrivningsdifferensen
genomförs. Ackumulerad bokslutsdisposition uppgår därefter till 4 065 307
euro.
Hamnbolaget har under året betalt 654 328
euro i arrende till Mariehamns stad för de
förråds-,
mark- och vattenområden som

hamnen disponerar.

Pommerndockan under konstruktion i mars 2018.

Av det ursprungliga ägarlånet har den
årliga amorteringen 921 480 euro betalats
till Mariehamns stad. Ägarlånet på 3
miljoner euro som lyftes år 2017
amorterades med 200 000 euro. För båda

9 De två k-märkta sköljhusen och
småbåtsbryggorna invid torrdockan
för 4 mbk Pommern skall renoveras
och beslut om entreprenör togs i
december 2018.
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lånen har en ränta på 4% betalats till
ägaren.

Verksamhetskostnader
2018/2017/2016

Driftskostnaderna samt fastighets- och
anläggningsunderhåll uppgår i år till 37%
av de sammanlagda kostnaderna, vilket är
ungefär på samma nivå som ifjol.
Kostnaderna för personal och drift håller
sig fortsatt på en hög nivå, vilket följer av
att hamnbolaget har en personalintensiv
verksamhet med höga service- och
kvalitetskrav, samt obefintligt utrymme för
driftsstörningar. Ersättningarna till ägaren
Mariehamns stad för arrende och ränta
motsvarar 34% av bolagets kostnader.

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
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2017
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Verksamhetskostnader
2018

Resultatet för Mariehamns hamn Ab
uppgår före bokslutsdisposition och skatt
till 251 391euro.

14%

20%

Efter extra bokslutsdisposition och skatt är
överskottet 440 881 euro.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att
ingen dividend utdelas då investeringsbehovet i hamnens anläggningar är stort
inför de närmaste åren.

19%
18%

Årets investeringar uppgår till 445 483
euro. Vid årets slut uppgår hamnbolagets
tillgångar sammanlagt till 31 426 070 euro.
En del av anläggningstillgångarnas
värdeminskning kommer av att värdet på
Kaj 3 och tillhörande landgångar har
nedskrivits eftersom kajen till del kommer
att ersättas. En del av minskningen beror
även på att den överlåtelseskatt på
1 045 613 euro som belastat
anläggningstillgångarna sedan
bolagiseringen efter prövning har
återbetalats under året och inte längre
belastar dem.

28%
Arrenden14%
Driftskostnader19%
Personalkostnader28%
FastighetsͲochanläggningsunderhåll18%
Räntekostnader20%

Sammantaget är årets verksamhetskostnader drygt 222 200 euro högre än i
fjol. Moderniseringen och ombyggnaden
av incheckningslinjen i hamnterminalen
samt utökade krav på tekniska lösningar
har del i denna kostnadsökning. Övriga
kostnader ligger på ungefär samma nivå
som tidigare verksamhetsår.
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Nyckeltal

2016

2017

2018

Omsättning, tusen
euro

7981

8321

8344

Rörelsevinst, tusen
euro

2581

3163

1171

Avkastning på eget
kapital, ROE, %

13%

15%

2%

Avkastning på
investerat kapital,
ROI, %

7%

8%

3%

Soliditet, %

36%

36%

38%

Investeringar, tusen
euro

2136

4238

445

Jämställdhet, antal
kvinnor/män

3 / 18

3 / 20

3 / 20

Miljö
(koldioxidutsläpp
kg/invånare/år)

11,9

4

4

Motiverade och kunniga medarbetare med
en hög säkerhetskultur är av största vikt för
hamnbolagets framgång. Verksamheten
förändras och utvecklas ständigt och för att
kunna fortsätta erbjuda kunderna hög
kvalitet på ett säkert sätt är det avgörande
att medarbetarna har rätt kompetens.
Utbildning av personalen är nyckeln till
fortsatt kvalitet och bibehållen säkerhetskultur.

Johan säkrar bommen vid M/S Rosellas bilklaff.

Inskolningsprocessen för ny personal är
ytterst viktig både ur säkerhetssynpunkt
och för att den nyanställde snabbt ska
komma in i organisationen och känna
trivsel på arbetsplatsen. Detta år har fokus
på utbildningsinsatsen därför legat på
utbildning för handledare och gruppinstruktörer med syftet ställt på att bli ännu
bättre på att skola in ny personal och
fortbilda och introducera arbetsmoment på
arbetsplatsen.

Personal
Antalet tillsvidareanställda i hamnbolaget
har under året varit i medeltal 19,87
personer (2017: 22,52 st), varav tre
personer är kvinnor. Av den ordinarie
personalen har sex personer varit anställda
på deltid. Under året har hamnbolaget haft
vikarier samt tillfällig personal vilka
tillsammans motsvarar 2,64 heltidstjänster
(2017: 2,28 st).
Bolaget har under flera år haft hög
sjukfrånvaro. För år 2018 har metod för
beräkning av statistik gällande sjukfrånvaro ändrats. Räknat som faktisk
sjukfrånvaro jämfört med planerad,
schemalagd arbetstid var sjukfrånvaron
7,7%. Av den totala sjukfrånvaron består
3,1% av långtidssjukdom. De anställdas
medelålder uppgick vid utgången av 2018
till 45 år.

Förtöjning pågår vid södra kasunen vid Kaj 4.

Trosshantering är ett farligt arbetsmoment i
hamnverksamheten och under året har
samtlig förtöjningspersonal deltagit i
Hamn- och stuveriskolans kurs i säker
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trosshantering. Utbildningen skedde delvis
på plats i Västerhamn. Delar av personalen
fick även utbildning i att vara instruktörer
för säker trosshantering på arbetsplatsen.
Under året har delar av personalen även
deltagit i vidareutbildning i
arbetsskyddsfrågor.
Vid rekrytering av personal strävar
Mariehamns hamn Ab efter att utjämna
skillnaderna mellan antalet anställda
kvinnor och män.
Den yttre biljettspärren på entréplanet i hamnterminalen.

Säkerhet

Under året har förhandsutlåtande från
Traficom erhållits gällande åtgärder för att
förbättra hamnskyddet vid Klintkajen.

Mariehamns hamn Ab följer de regler som
finns stipulerade i ISPS-koden sedan 1 juli
2004.

Hamnen har undertecknat ett ”letter of
support” gällande ”SecurePax – Improving
of security of passenger transport in
maritime ports”. Projektet implementeras
under åren 2019-2021.

Under året har hamnskyddet främst arbetat
med installation och driftsättning av
automatiska biljettspärrar. Arbetet har skett
i nära samarbete med de trafikerande
rederierna och leverantören för att få ett
fungerande system.

I samtliga ombyggnadsprojekt inom
hamnområdet medverkar hamnskyddet
aktivt för att höja säkerheten, dels under
ombyggnadstiden, dels så att slutresultatet
skall bli en säkrare hamn.

Systemet för boarding control är uppbyggt
så att varje passagerare själv skall läsa av
sin biljett i spärren för att passera till
avgångshallen. Eftersom fartygsavgångarna sker tätt behövs ytterligare en
spärr där man hänvisas till rätt fartyg.
Systemet kommunicerar kontinuerligt med
rederiernas bokningsdatasystem så att
korrekta passagerarlistor kan tas fram. När
ombyggnaden av Kaj 3 är färdigställd skall
samtliga avgångar passera separata spärrar
i andra skedet för att säkerställa att man
kommer ombord på rätt fartyg. Under
hösten har hamnskyddschefen övervakat
spärrarna på plats under vardagarna.

Småbåtsverksamhet
Mariehamns hamn Ab hyr ut båtplatser för
fritidsbåtar vid sex småbåtshamnar i
Mariehamn: Nabben, Fahlers,
Skärgårdshamnen, Socishamnen, Lervik
och Notudden.
Sammanlagt fanns drygt 650 båtplatser till
uthyrning under år 2018 och beläggningen
var 85% (2017: 86%).

Projektet har även medfört
ombyggnationer gällande dörrar och
skyltningar i terminalen.

Småbåtshamnen vid Pommernområdet är
stängd medan bygget av Pommerndockan
och ombyggnaden av Pommernområdet
pågår.
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ställda förväntningarna om minskade
utsläpp har infriats. Att M/S Rosella byter
olja mot el innebär en reduktion av 2000
ton koldioxid men även att utsläppen av
svaveldioxid, kväveoxid och partiklar
reduceras kraftigt. Det här har stor
betydelse för miljön, både lokalt och
globalt.

Lerviks småbåtshamn.

Under vinterhalvåret erbjuder bolaget
vinterförvaringsplatser för småbåtar i
anslutning till Socishamnen och Lerviks
småbåtshamn och vid Solhems åkrar.

Miljö

Transformatorstation och traversbyggnad för landströmsanslutning till fartyg vid Kaj 5.

Mariehamns hamn Ab:s verksamhet är
tillståndspliktig och bedrivs enligt
landskapslagen om miljöskydd.
Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med
en bruttodräktighet överstigande 1 350
bruttoton enligt miljöskyddslagen.
Nuvarande verksamhetstillstånd gäller till
den 31 december 2022.

Av hamnens större byggnader är hamnterminalen och hamnkontoret anslutna till
Mariehamns stads fjärrvärmenät. Under
året har luftvärmepump installerats i
kryssningsterminalens kontorsutrymmen.
Hamnterminalen är den byggnad som har
den enskilt största energiförbrukningen
inom Mariehamns hamn Ab. Nivån på
förbrukningen har varit relativt stabil de
senaste åren, vissa fluktuationer kan bero
på hur stor våningsyta som är utnyttjad.

Hamnens miljöledningssystem granskas
kontinuerligt och uppfyller kraven i ISO
14001:2015.
En av fjolårets största miljösatsningar var
anläggningen som möjliggör landström till
fartyg som anlöper Kaj 5. Anläggningen
togs i bruk i december 2017 och invigdes
2018. Anläggningen möjliggör att fartygen
kan stänga av motorer vid kaj och använda
el från land för att driva funktioner
ombord. Anläggningen används av Viking
Lines M/S Rosella som angör Kaj 5 vid
sista ankomsten till Mariehamn på kvällen
och ligger förtöjd över natten. Nu drygt ett
år senare kan vi konstatera att de högt

Noterbart för det senaste året är att
elförbrukningen minskade med ca 50 000
kWh trots en het sommar med stort
kylbehov. Minskningen beror delvis på att
alltmer belysning är av den nya LEDtekniken samt en alltmer optimerad
ventilation.
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Den totala energianvändningen (fjärrvärme
och el) för bolagets fastigheter, inklusive
belysningsmäster, var 1795 MWh (1904
MWh 2017) och förbrukningen genererade
totalt 50 ton koldioxid vilket var en ökning
med 2 ton jämfört med år 2017. Orsaken
till den smärre ökningen är att andelen olja
i fjärrvärmen ökade något då Mariehamns
Bioenergi Ab hade ett planerat ca 1,5
månad längre driftuppehåll i 5 MW pannan
för att kunna genomföra installationen av
elektro-filter och rökgaskondensering.
Räknat på årsbasis innebar det 69 g
koldioxid per kWh jämfört med 2017 då
det var 42 g koldioxid per kWh.
Koldioxidbelastningen räknat per stadens
invånare ger 4,3 kg per person (2017: 4kg).
Från 2017 har Mariehamns hamn Ab
avtalat med Mariehamns Elnät Ab om
leverans av förnybar el.
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på utvidgad bevakning av hamnens
områden och en noggrannare kontroll av
passagerare.

Framtidsutsikter
Huvudscenariot för framtiden är att
verksamheten fortsätter i oförändrad
volym. En hållbar utveckling med närmare
resmål och mer miljövänliga resesätt kan
gynna både sjöfarten i stort och
Mariehamn som destination.
Den främsta risken i verksamheten är en
minskad reguljär passagerar- och
kryssningstrafik, vilken för närvarande står
för huvuddelen av bolagets intäkter. Denna
risk bedöms i nuläget som låg.
Bolagets verksamhetskostnader var
aningen högre i år jämfört med ifjol.
Beaktat de större investeringar som är
planerade framöver kommer samtliga
kostnader att hållas under noggrann
uppsikt under de kommande åren.

M/S Silver Spirit vid kryssningsterminalen i Mariehamn
den 09.08.2018. Foto: Gunilla Karlsson

Konkurrensen inom kryssningstrafiken är
påtaglig. Många hamnar i vårt närområde
konkurrerar om anlöpen. Under året har
marknadsföringssamarbetet mellan
Mariehamns hamn Ab och Visit Åland
förstärkts med en Cruise Manager från
Åland Travel Ab. Vi arbetar
fortsättningsvis med långsiktiga
marknadsföringsinsatser mot
kryssningsbranschen i linje med stadens
ägardirektiv.

Mariehamns hamn Ab eftersträvar att
motsvara kundernas efterfrågan på en
modern och ändamålsenlig hamn. Viking
Lines beställning av ett nytt fartyg medför
att de närmaste årens investeringskostnader
kommer att vara på en mycket hög nivå för
att möta kundens och marknadens behov.
Kaj 3 projektet är det största enskilda
projektet i hamnens historia och kommer
följaktligen att påverka den dagliga
hamnverksamheten under de närmaste två
åren. För att koncentrera resurserna och
säkerställa nuvarande verksamhetsnivå
kommer Mariehamns hamn Ab inte att
påbörja några andra större projekt under
dessa år.
De senaste årets många attacker på civila
mål, även i vår absoluta närhet, gör att
säkerhetsaspekten blir allt viktigare för alla
samhälleliga funktioner. Myndigheterna
skärper säkerhetskraven och hamnen
kommer under den närmaste framtiden att
genomföra ett antal projekt som fokuserar
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Organisationsschema för Mariehamns hamn Ab

BolagsͲ
stämma

Styrelse

VD

HamnͲ
mästare

HamnskyddsͲ
ansvarig

EkonomieͲ
administratör

Drift

Administrationen för Mariehamns hamn Ab





VD

Ekonomiadministratör

Alef Jansson

Linda Weckman



Hamnmästare
Helena Jansson



Hamnskyddsansvarig
Johan Mansnerus
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JÄMFÖRELSETABELL
MariehamnshamnAb

MariehamnshamnAb

MariehamnshamnAb

MariehamnshamnAb

2018

2017

2016

2015

8343752,83

8320957,40

7981038,71

7734397,76

Övrigarörelseintäkter

0,00

0,00

0,00

386,11

SaPersonalkostnader

Ͳ1252007,84

Ͳ1217892,01

Ͳ1251170,16

Ͳ1208320,75

Övrigadriftskostnader

Ͳ2352808,27

Ͳ2169026,54

Ͳ2586133,58

Ͳ2016323,13

SaAvskrivningaronedskrivningar

Ͳ3568217,52

Ͳ1771008,58

Ͳ1562966,63

Ͳ1574345,93

RÖRELSEVINST/(ͲFÖRLUST)

1170719,20

3163030,27

2580768,34

2935794,06

SaFinansiellaintäkterokostnader

Ͳ919328,01

Ͳ915003,81

Ͳ878705,60

Ͳ913021,81

VINST/FÖRLUST
föreextraordinäraposter

251391,19

2248026,46

1702062,74

2022772,25

RESULTAT
Omsättning
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